
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości 

  Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 6 pkt 9 i art. 113 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. 

zm. )  

Starosta Nowodworski 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wywłaszczenia na rzecz Gminy Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej 

w Nowym Dworze Mazowieckim na północ od Lasu Dębinka, obręb 0041 10-02 oznaczonej 

jako udział wynoszący łącznie 1/9 części w działkach nr ewid. 18 o pow. 0,0541 ha, 70/8 o pow. 

0,0020 ha oraz 70/11 o pow. 0,0156 ha.  

Przedmiotowa nieruchomość niezbędna jest na realizację celu publicznego – 

zakładanie i utrzymywanie cmentarzy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 

z dnia 29.12.2003r. Nr XIV/154/03 ( ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego Nr 45, poz. 1263 z dnia 03.03.2004r. ). 

Nieruchomość stanowiąca udział wynoszący łącznie 1/9 części w działkach 

ewidencyjnych nr 18, 70/8 i 70/11 z obrębu 0041 10-02 Nowy Dwór Mazowiecki jest niezbędna 

dla realizacji celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych 

oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, 

aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się 

do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego 

Paderewskiego 1B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa 

do przedmiotowej nieruchomości.  

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego 

ogłoszenia, nie zgłoszą się do Starostwa Powiatowego w Nowy Dworze Mazowieckim, osoby 

które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, to zgodnie z  art. 

114 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie wszczęte postępowanie 

wywłaszczeniowe.  

  Z up. STAROSTY 

 /-/ Wojciech Łęgowski 

 Geodeta Powiatowy 


