
KARTA USŁUGI
Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki w Kielcach

Nabywanie z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych 

pod drogi publiczne

Data zatwierdzenia:

1/1

Przedmiot sprawy  Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. 

Kogo dotyczy?
1. osób fizycznych i prawnych - obecnych i byłych właścicieli nieruchomości.
2. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - nowych właścicieli 
nieruchomości.

Co przygotować?

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną bądź prawną przygotuj:
 oznaczenie nieruchomości: numer działki, powierzchnię, obręb jej położenia,
 dokument potwierdzający prawo do nieruchomości w dniu 31.12.1998r. oraz 

na datę złożenia wniosku – np. odpis księgi wieczystej.
 pamiętaj o potwierdzeniu następstwa prawnego jeśli jesteś spadkobiercą lub 

kolejnym właścicielem nieruchomości, w takiej sytuacji przygotuj 
postanowienie o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie spadkobrania 
i/lub akt notarialny kupna nieruchomości,

 jeśli posiadasz to przedstaw: wypis i wyrys nieruchomości (mapa),
 nie zapomnij wskazać pod jaką drogę publiczną zajęto twoją nieruchomość - 

jeśli potrafisz określ jej kategorię (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa), 
i podaj jej nazwę.

2. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego działające przez swoich 
reprezentantów przedstawiają:
 oznaczenie nieruchomości: numer działki, powierzchnię, obręb jej położenia,
 wskazują właściciela/właścicieli nieruchomości na dzień 31.12.1998r i 

aktualnego właściciela/właścicieli nieruchomości oraz przedstawiają 
dokumenty to potwierdzające, w przypadku następstwa prawnego - 
postanowienie o nabyciu spadku lub akt notarialny,

 wypis i wyrys nieruchomości (mapa),
 mapa z adnotacją geodety uprawnionego, bądź jego oświadczenie, że granice 

danej nieruchomości, przedstawione na w/w mapie są zgodne z granicami 
faktycznego zajęcia pod pas drogowy (ulicy, danej drogi publicznej) w dniu 
31.12.1998 r., co np. potwierdza kopia mapy zasadniczej, sytuacyjnej,

 oświadczenie właściwego starosty ze względu na miejsce położenia 
nieruchomości o tym, że w dniu 31.12.1998 r. dana nieruchomość nie 
stanowiła własności Skarbu Państwa, jak również, że wobec niej nie toczyły się 
i nie toczą aktualnie inne postępowania dot. uregulowania jej stanu prawnego,

 wskazują numer, kategorię i przebieg drogi oraz publikator, w którym droga 
została ujawniona,

 dokumenty potwierdzające władanie nieruchomością na dzień 31.12.1998 r.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? Brak jest ustawowego wzoru, wniosek musisz napisać samodzielnie.

Jak wypełnić 
dokumenty? Nie dotyczy.

Ile muszę zapłacić? Za rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w momencie spełniania wszystkich wymogów formalnych 
i materialnych.
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Gdzie załatwię 
sprawę?

Dokumenty możesz :
- przesłać na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w  godzinach
7.30-15.30
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 41 342 18 76

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?

Przeprowadzimy postępowanie i wydamy decyzję. Możliwe są dwa sposoby 
załatwienia twojej sprawy:
 potwierdzimy nabycie z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, lub
 odmówimy potwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętej pod drogę 
publiczną.

Jaki jest czas 
realizacji?

W przypadku gdy sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego rozpatrzymy ją
niezwłocznie.
W sytuacji, gdy przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego jest konieczne, czas 
rozpoznania wniosku może się wydłużyć.

Jak się odwołać?
Odwołanie od wydanej decyzji składasz do Ministra Inwestycji i Rozwoju za 
pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania.

Informacje 
dodatkowe

W przypadku przedłużania się postępowania dostaniesz pisemną informację
o innym terminie zakończenia postępowania.

Podstawa prawna art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną
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