
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 28-04-2020

Znak: SPN.II.7533.173.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i 
ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65) 

zawiadamiam,

że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Stąporków 
z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych 
w obrębie 0003 Błaszków, oznaczonych  w ewidencji gruntów, jako działki: 
- nr 532 o pow. 0,8600 ha,  nr 533 o pow. 2,3300 ha (w części działki zajętej pod niżej wymienioną 
drogę), nr 552 o pow.0,1300 ha, nr 534 o pow.0,3300 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 1515024 
i nr 1515027 pn. „Węglów – Błaszków i Błaszków przez wieś” (nowy nr 386024 T), oraz 
w pozostałej części dotyczącej ww. działki nr 533, zajętej pod drogę nr 1515015 pn. „Odrowąż – 
Błaszków” (nowy nr 386015 T),
- nr 110 o pow.1,1400 ha , nr 608 o pow. 0,8400 ha, zajętych pod drogę nr 1515016 
pn. „Stąporków – Błaszków – Wólka Plebańska” (nowy nr 386016 T),
- nr 45 o pow. 0,3000 ha, zajętej pod drogę nr 1515023 pn. „Miła – Błaszków”( nowy nr 386023 T)

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało na 
dzień 31 grudnia 1998 r. prawo własności do tych nieruchomości, albo spadkobierców tych 
osób, do zgłoszenia się, w umówionym (telefonicznie 41 342 18 76, pocztą elektroniczną - 
wspin12@kielce.uw.gov.pl lub poprzez platformę e-PUAP /SUWKielce/skrytka) terminie do tut. 
urzędu, celem udokumentowania swoich praw do ww. nieruchomości.

W przypadku braku udokumentowania praw do nieruchomości przez osoby, o których 
mowa powyżej, postępowanie będzie prowadzone jak dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Michał Chański
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