
KARTA USŁUGI
Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki w Kielcach
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Przedmiot sprawy Stwierdzenie nabycia przez gminy, z mocy prawa, własności mienia Skarbu 
Państwa. 

Kogo dotyczy? Jednostek samorządu terytorialnego (gminy)

Co przygotować?

Wniosek lub pismo, w tym:
 spis i karta  nieruchomości z inwentaryzacji mienia podlegającego 

komunalizacji (grunty, budynki, lokale);
 dane z ewidencji gruntów (wypis z rejestru gruntów i mapa);
 tytuł własności Skarbu Państwa do nieruchomości;
 zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym w dniu 27 maja 1990 
r. wyłącznie dla nieruchomości niezabudowanych.

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 nabycia przez gminy, z mocy prawa, własności mienia Skarbu 

Państwa, lub
 odmówimy stwierdzenia nabycia przez gminy, z mocy prawa, własności mienia 

Skarbu Państwa.

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 Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w 
Warszawie 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.
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Podstawa prawna art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
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