
    
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI      

               Kielce, 31.01.2013 r. 

Znak: IG.XII.752.58.2012 
   dot: SP.V.7720-29/04 
    

 
OBWIESZCZENIE 

 
 

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 
(Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), w związku z art. 37a w/w ustawy z dnia 8 września 2000 r. 
oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
ze zm.). 
 

Wojewoda Świętokrzyski 
 

zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieru-
chomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wy-
dania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 
Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 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.,              
nie stanowiących 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 roszcz ące prawa rzeczowe do przedmiotowych nierucho-
mości oraz legitymuj ące się dokumentami, które potwierdzaj ą te prawa, mog ą sto-
sowne dowody na t ę okoliczno ść przedło żyć – w terminie 2 miesi ęcy, licz ąc 
od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w pras ie o zasi ęgu ogólnopol-
skim -  w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pokój 839 lub 809 
(tel. 41-342-18-47 lub 41-342-18-22).  

 
Wyjaśniam również, że zgodnie z treścią w/w przepisów niniejsze obwiesz-

czenie 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 są położone 
przedmiotowe nieruchomości oraz na tablicach ogłoszeń w tych gminach. 

 
Stosownie do art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego 

ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uważa się, iż zostało dokonane zawiadomie-
nie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy pra-
wa, z dniem 1 czerwca 2003 r. określonych praw do w/w nieruchomości. 

 
Dodatkowo informuję, że jeżeli osoby, którym przysługują prawa rzeczowe 

do przedmiotowych nieruchomości oraz legitymujące się dokumentami, które po-
twierdzają te prawa, nie przedłożą ich w opisanym 2-miesięcznym terminie, wnioski 
PKP S.A. zostaną rozpatrzone w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowo-
dowy. 
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Obwieszczenie dotyczy nast ępuj ących nieruchomo ści: 
 
 

POWIAT KIELECKI 
 

Gmina Chmielnik  
 

Obręb 0017 Przededworze ; numer działki: 
 

1128/2 o pow. 0,0100 ha, 1128/3 o pow. 0.0100 ha, 1 236/2 o pow. 0,0100 ha, 1236/3 
o pow. 0,0200 ha. 
 
Gmina Sitkówka Nowiny 
 

Obręb 3 Sitkówka Nowiny; numer działki: 
271/6 o pow. 18,4641 ha, (aktualnie działki: Nr 271 /7 o pow. 0,5909 ha i Nr 271/8      
o pow. 17,8732 ha ). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


