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Przedmiot sprawy Stwierdzenie nabycia lub przekazania na rzecz powiatów i Województwa 
Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa

Kogo dotyczy? Jednostek samorządu terytorialnego (powiaty, województwo samorządowe).

Co przygotować?

Wniosek lub pismo, w tym:
 uchwała zarządu o chęci przejęcia nieruchomości (wyłącznie w przypadku 

uwłaszczenia na wniosek);
 karty inwentaryzacyjne nieruchomości lub karty inwentaryzacyjne jednostki;
 protokół zdawczo-odbiorczy (nie dotyczy województwa samorządowego),
 dokument potwierdzający władanie na dzień 31.12.1998 r. mieniem Skarbu 

Państwa przez instytucję, bądź państwową jednostkę organizacyjną 
przejmowaną przez daną jednostkę samorządu terytorialnego (wyłącznie w 
przypadku uwłaszczania z mocy prawa),

 wypis z ewidencji gruntów i budynków sporządzony wg stanu na dzień 31 
grudnia 1998 r.;

 aktualny wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 odpis z księgi wieczystej lub w przypadku jej braku – inny dokument własności 

potwierdzający, że dana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa;
 dowód, że nieruchomość już służy wykonywaniu zadań samorządu (wyłącznie 

w przypadku uwłaszczenia na wniosek),
 inne dokumenty określone w § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa.

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.

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:
 stwierdzimy nabycie lub przekazania na rzecz powiatów i Województwa 

Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa, lub
 odmówimy stwierdzenia nabycia lub przekazania na rzecz powiatów i 

Województwa Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa.
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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 Spraw Wewnętrznych                    
i Administracji 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. 60 i art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną.
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