
ZARZĄDZENIE Nr YG /20 19
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia Ł4 lipca 2019 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego
Nr 332016 z dnia 21 marca 2016r., wyrażającego zgodę na dokonanie, na rzecz Samo
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w
Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 i ul. Ogrodowej 11.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru
chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co nastę
puj e:

1. Przedłużam do dnia 31 grudnia 2019r. obowiązywanie zarządzenia Woje
wody Swiętokrzyskiego Nr 33/2016 z dnia 21 marca 2016r,, wyrażającego zgodę na do
konanie, na rzecz Samodzielnego Pubticznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Minister
stwa Spraw Wewnętrznych XV Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa po
łożonych w Kielcach,
- przy ul. Wojska Polskiego 51, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Kielce, w
obrębie 0024, jako działki Nr Nr: 101/3 o pow. 0,0440 ha, 101/10 o pow. 0,0558 ha,
101/120 pow. 0,0906 ha, 101/300 pow. 0,0917 ha, 101/41 o pow. 0,1074 ha, 101/420
pow. 0,6993 ha, 10 t/45 o pow. 0,0482 ha, 101/70 o pow. 0,0483 ha, 101/73 o pow.
0,3788 ha i 101/75 o pow. 1,2891 ha,
- przy ul. Ogrodowej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce, obręb 0016,
jako działka Nr 655/2 o pow. 0,5607 ha,
z przeznaczeniem na cel publiczny tj. budowę i utrzymywanie publicznych obiektów
ochrony zdrowia, w części dotyczącej nieruchomości polożonej przy ni. Ogrodowej.

* 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezydentowi Miasta Kielce, jako orga
nowi wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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