
 

 

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI  

Kielce, dnia 04.03.2015 r.  

Znak: IN.VIII.752.98.2014 
i dot. IN.VIII.752.33.2014 
         IN.VIII.752.101.2014 
         IN.VIII.752.25.2014 
         IN.VIII.752.80.2014  

  IN.VIII.752.96.2014 
         IN.VIII.752.102.2014 
         IN.VIII.752.103.2014  
         IN.VIII.752.108.2014  
         IN.VIII.7720-99/06  
 

 

OBWIESZCZENIE 
 

  Na podstawie art. 37a i 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami w Krakowie, 

 

Wojewoda Świętokrzyski 
 

zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, 
pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie 
art. 37a  ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 
1160 ze zm.), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności 
tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, 
budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.  
 

Obwieszczenie dotyczy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia: 
 

- 20.01.2015 r. Znak: IN.VIII.752.98.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów gminy Osiek, obr ęb 8 Niekrasów, arkusz 2, jako działki Nr Nr: 822/4 
o pow. 0,0221 ha, 822/6 o pow. 0,0064 ha, 822/12 o pow. 0,0343 ha, 822/14 o pow. 
1,0254 ha i 822/18 o pow. 0,0276 ha, 

- 21.01.2015 r. Znak: IN.VIII.752.33.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów miasta Skar żysko-Kamienna, obr ęb 11 Górna Kamienna, arkusz 15,  
jako działka Nr 142/8 o pow. 0,0342 ha (powstała z podziału działki Nr 142/2 o pow. 
0,0645 ha), 

- 26.01.2015 r. Znak: IN.VIII.752.101.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów miasta Staszów, obr ęb 1 Staszów, arkusz 35 i 41, jako działki 
Nr Nr: 5981/98 o pow. 0,0110 ha, 5981/99 o pow. 0,0 284 ha, 5981/100 o pow. 0,5722 ha 
i 5981/101 o pow. 0,0083 ha,  

- 28.01.2015 r. Znak: IN.VIII.752.25.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów gminy Secemin, obr ęb 7 Kluczyce, arkusz 1,  jako działka Nr 1.558 
o pow. 0,0092 ha,  

- 30.01.2015 r. Znak: IN.VIII.752.80.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów gminy Skar żysko Ko ścielne, obr ęb 12 Skar żysko Ko ścielne, arkusz 
1, jako działka Nr 118/14 o pow. 0,0376 ha, 



 

 

- 30.01.2015 r. Znak: IN.VIII.752.96.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów gminy Skar żysko Ko ścielne, obr ęb 12 Skar żysko Ko ścielne, arkusz 
1, jako działka Nr 118/17 o pow. 0,0593 ha, 

- 30.01.2015 r. Znak: IN.VIII.752.102.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów miasta Staszów, obr ęb 1 Staszów, jako działki Nr Nr: 5981/92 
o pow. 0,0327 ha (arkusz 40), 5981/94 o pow. 0,0136  ha, 5981/95 o pow. 0,0954 ha 
i 5981/97 o pow. 0,0422 ha (arkusz 35 i 41), 5981/1 05 o pow. 0,2922 ha i 5981/107 o pow. 
0,0167 ha (arkusz 41), 

- 06.02.2015 r. Znak: IN.VIII.752.103.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów miasta Staszów, obr ęb 1 Staszów, jako działki Nr Nr: 5981/34 o pow. 
0,2145 ha (arkusz 51), 5981/36 o pow. 0,0891 ha, 59 81/38 o pow. 0,1586 ha i 5981/39 
o pow. 0,2262 ha (arkusz 47),  

- 13.02.2015 r. Znak: IN.VIII.752.108.2014 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów  gminy Słupia (J ędrzejowska), obr ęb 4 Węgrzynów,  arkusz 1, 
jako działka Nr 500/4 o pow. 0,03 ha. 

- 13.02.2015 r. Znak: IN.VIII.7720-99/06 obejmuj ącej nieruchomo ść, oznaczon ą 
w ewidencji gruntów Miasta Sandomierz, obr ęb 5 Sandomierz Prawobrze żny, jako 
działka Nr 2305/3 o pow. 0,5313 ha (powstała z podz iału działki Nr 2305 o pow. 
0,6400 ha), 

 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37b ust. 2 i 3 w/w ustawy z dnia 8 września 
2000 r. treść tych decyzji zostanie zamieszczona wraz z niniejszym obwieszczeniem, na 
stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, jak i na stronach 
urzędów gmin, na terenie których położone są nieruchomości objęte w/w decyzjami oraz na 
tablicach ogłoszeń powyższych urzędów. 
 
 Stosownie do art. 37b ust. 3 cyt. wyżej ustawy, po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim 
uznane zostanie, iż dokonano skutecznego doręczenia w/w decyzji, dotyczących potwierdzenia 
nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. 
określonych w ustawie praw do nieruchomości w nich opisanych. 
 
 Dodatkowo informuję, iż w przypadku zgłoszenia się osób, którym przysługiwałyby  
prawa rzeczowe do nieruchomości wymienionych w decyzjach zamieszczonych 
w obwieszczeniu, zostanie tym osobom udostępniona pełna ich treść. 
 

 

 

 


