
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 07-02-2019

Znak: SPN.II.7533.491.2018

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku 
z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję, że na wniosek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie 
administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 
1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0020 Sułków, 
gmina Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 271 o pow. 
4,19 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 786 pn. Częstochowa - Św. Anna - Koniecpol - 
Włoszczowa - Łopuszno.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało na 
dzień 31 grudnia 1998 r. prawo własności do ww. nieruchomości, albo spadkobierców tych 
osób, o zgłoszenie się do:

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
budynek A, pokój 819, tel. 41 342 18 11.

Równocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że przygotowany został 
materiał dowodowy w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 
1999 r., prawa własności do przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto informuję, że jeżeli w terminie 7 dni, licząc od dnia kolejnego, w którym 
zawiadomienie uznane zostało za dokonane, nie zgłoszą się zainteresowane osoby, podjęta 
zostanie w ww. sprawie decyzja w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Nadmieniam, iż termin zakończenia przedmiotowego postępowania został ustalony do 
dnia 20 kwietnia 2019 r.

Stosownie do art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach 
organu administracji publicznej uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek 

Dyrektor
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wywieszono w …………………………………… od dnia ………………… do dnia …………………
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