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ZAWIADOMIENIE 
o wszcz~ciu post~powania w sprawie podzialu 

nieruchomosci poloi:onej w obr~bie miejscowosci 
Baboszewo jako dzialka nr 509 stanowiij.ca wlasnosc Gminy 

Baboszewo 0 nieuregulowanym stanie prawnym 

Dzialajqc na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu Post~powania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz 
w zwiqzku z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) 
z a w i a dam i a m: 
ze z urz~du zostalo wszcz~te post~powanie 0 podzial nieruchomosci polozonej 
w obr~bie wsi Baboszewo 0 nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem 
ewidencyjnym jako dzialka nr 509 0 powierzchni 0,36 ha stanowiqcej wlasnose Gminy 
Baboszewo. - droga gminna. Podzial polegae b~dzie na wydzieleniu dzialki na 
poszerzenie dzialek 0 numerach ewidencyjnych 334/21 i 334/26 celem poprawy 
warunkow zagospodarowania nieruchomosci przyleglej. 
W zwiqzku z powyzszym , na podstawie art. 10 § 1 kodeksu post~powania 
administracyjnego, strony mogq zapoznae si~ z aktami sprawy i wypowiedzenia si~ co 
do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszenia ewentualnych zqdan w tej sprawie 
od dnia otrzymania niniej szego zawiadomienia, w tut. Urz~dzie pokoj nr 29 
w godzinach urz~dowania . W razie nie zgloszenia si~ Stron w terminie, okolicznosci 
wynikajqce z powyzszego artykulu uznaje si~ za spelnione. 

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 49 kpa oglasza si~ na tablicy ogloszen i stronie 
internetowej Urz~du Gminy Baboszewo oraz na tablicy ogloszen u Soltysa. 

] ednoczesnie informuj~, ze sprawa nie moze bye zalatwiona w ciqgu miesiqca z uwagi 
na skomplikowany charakter sprawy, wymagajqcy wyjasnienia, dokonania podzialu oraz 
zarejestrowania w Starostwie Powiatowym w Plonsku. Zlecono dokonanie podzialu 
geodecie uprawnionemu. 
Przypuszczalny termin zalatwienia sprawy do 31.08.2017 roku. 

Pouczenie: 
] ezeli sprawa nie zostanie zalatwiona w terminie okreslonym wart. 35, w przepisach 
szczegolnych, w mysl art. 36 kodeksu post~powania administracyjnego, zgodnie z art. 
37 §1 stronie sluzy prawo do wniesienia uzasadnionego ponaglenia za posrednictwem 
Wojta Gminy Baboszewo do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie. 

Otrzymujq; 
1. Strony Post~powania. zgodnie z art. 49 kpa 

mieszkancy ul. Mikolaja Kopemika 
2. Soltys wsi Baboszewo 
3. a/a 
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