
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 22-04-2020

Znak: SPN.II.752.16.2019
dotyczy również spraw:
znak: SPN.II.752.10.2017, znak: SPN.II.752.57.2019,
znak: SPN.II.752.11.2017, znak: SPN.II.752.58.2019,
znak: SPN.II.752.15.2017, znak: SPN.II.752.59.2019,
znak: SPN.II.752.30.2017, znak: SPN.II.752.60.2019,
znak: SPN.II.752.31.2017, znak: SPN.II.752.61.2019,
znak: SPN.II.752.48.2017, znak: SPN.II.752.84.2019,
znak: SPN.II.752.23.2019, znak: SPN.II.752.85.2019,
znak: SPN.II.752.33.2019, znak: SPN.II.752.86.2019,
znak: SPN.II.752.34.2019, znak: SPN.II.752.87.2019,
znak: SPN.II.752.38.2019, znak: SPN.II.752.3.2020,
znak: SPN.II.752.56.2019, znak: SPN.II.752.9.2020,

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 
292 ze zm.), w związku z art. 37a ww. ustawy z dnia 8 września 2000 r. oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami 
w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji 
stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 292 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 
1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 
2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub PKP S.A., szczegółowo opisanych w dalszej części obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37b ust. 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 8 września 
2000 r. osoby roszczące prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości oraz legitymujące 
się dokumentami, które potwierdzają te prawa, mogą stosowne dowody na tę okoliczność 
przedłożyć – w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia 
w prasie o zasięgu ogólnopolskim – w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na zasadach uzgodnionych w formie 
telefonicznej (tel. 41-342-13-75, 41-342-18-22, 41-342-15-78, 41-342-18-43). 

Wyjaśniam również, że zgodnie z treścią ww. przepisów niniejsze obwieszczenie 
zostanie jednocześnie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronach 
internetowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, jak i na stronach 
internetowych urzędów gmin, na terenie których położone są przedmiotowe nieruchomości 
oraz na tablicach ogłoszeń powyższych urzędów.



Stosownie do art. 49 k.p.a., po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia uważa się, iż zostało dokonane zawiadomienie o zamiarze 
potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 
2003 r. określonych praw do nw. nieruchomości.

Dodatkowo informuję, że jeżeli osoby, którym przysługują prawa rzeczowe 
do przedmiotowych nieruchomości oraz legitymujące się dokumentami, które potwierdzają te 
prawa, nie przedłożą ich w opisanym 2-miesięcznym terminie, wnioski PKP S.A. zostaną 
rozpatrzone w oparciu o zgromadzony w sprawach materiał dowodowy.

Obwieszczenie dotyczy następujących nieruchomości:

1. Powiat Ostrowiecki

Gmina Ćmielów

Obręb 0023 Wólka Wojnowska

numer działki: 858 o pow. 1,6505 ha.

Obręb 0001 Ćmielów Miasto

numer działki: 756 o pow. 16,1624 ha.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 

Obręb 0038

numer działki: 1/9 o pow. 0,0327 ha.

2. Powiat Skarżyski 

Gmina Skarżysko Kościelne

Obręb 0012 Skarżysko Kościelne 

numery działek: 118/251 o pow. 0,0009 ha, 118/250 o pow. 0,0018 ha, 118/248 o pow. 0,0006 ha, 118/257 
o pow. 0,0035 ha, 118/256 o pow. 0,0049 ha, 118/255 o pow. 0,0009 ha, 118/254 o pow. 0,0014 ha, 
118/253 o pow. 0,0012 ha, 118/315 o pow. 0,0071 ha, 118/313 o pow. 0,0071 ha, 118/312 o pow. 
0,0071 ha, 118/178 o pow. 0,0184 ha, 118/180 o pow. 0,0294 ha, 118/94 o pow. 0,0338 ha, 118/95 
o pow. 0,0516 ha, 118/98 o pow. 0,0559 ha, 118/102 o pow. 0,0538 ha,118/281 o pow. 0,0071 ha, 
118/182 o pow. 0,0240 ha, 118/188 o pow. 0,0839 ha, 118/189 o pow. 0,0180 ha, 118/190 o pow. 
0,0181 ha,

3. Powiat Staszowski

Gmina Połaniec

Obręb 0005 Łęg

numer działki: 870 o pow. 0,9571 ha.

4. Powiat Jędrzejowski

Gmina Słupia

Obręb 04 Węgrzynów

numer działki: 551/2 o pow. 0,0050 ha.

5. Powiat Konecki

Gmina Fałków

Obręb 01 Budy

numer działki: 1459/5 o pow. 0,1592 ha,



Gmina Słupia Konecka

Obręb 0029 Piaski

numer działki: 987/4 o pow. 0,0147 ha,

Obręb 0049 Zaostrów

numery działek: 2352/9 o pow. 0,1121 ha, 2352/7 o pow. 0,0212 ha, 2352/6 o pow. 0,0026 ha, 2352/2 
o pow. 0,0145 ha, 2352/4 o pow. 0,0597 ha,

6. Powiat Włoszczowski

Gmina Secemin

Obręb 0007 Kluczyce

numery działek: 1.469/4 o pow. 0,0033 ha, 1.469/1 o pow. 0,0180 ha,

Obręb 0017 Wola Wolica

numer działki: 648/2 o pow. 0,0200 ha.

7. Powiat Starachowicki

Gmina Brody

Obręb 0015 Styków

numer działki: 2/5 o pow. 0,3300 ha.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek 

Dyrektor
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
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