
               
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 05-10-2020
Znak: SPN.II.752.16.2019
dotyczy również spraw:
znak: SPN.II.752.33.2019,
znak: SPN.II.752.34.2019,
znak: SPN.II.752.38.2019,
znak: SPN.II.752.87.2019,
znak: SPN.II.752.3.2020,

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 37a i 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 
292 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami 
w Krakowie,

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, 
pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie 
art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności 
tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, 
budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach. 

Obwieszczenie dotyczy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia:

 30.09.2020 r. znak: SPN.II.752.16.2019 obejmującej nieruchomość położoną 
w obrębie 0023 Wólka Wojnowska, gmina Ćmielów, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków, jako działka: nr 858 o pow. 1,6505 ha,

 29.09.2020 r. znak: SPN.II.752.33.2019 obejmującej nieruchomość położoną 
w obrębie 0004 Węgrzynów, gmina Słupia, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków, jako działa: nr 551/2 o pow. 0,0050 ha,

 30.09.2020 r. znak: SPN.II.752.34.2019 obejmującej nieruchomość położoną 
w obrębie 0001 Ćmielów Miasto, gmina Ćmielów, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków, jako działka nr 756 o pow. 16.1624 ha,

 30.09.2020 r. znak: SPN.II.752.38.2019 obejmującej nieruchomość położoną 
w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 118/281 o pow. 0,0071 ha,



 23.09.2020 r. znak: SPN.II.752.87.2019 obejmującej nieruchomość położoną 
w obrębie 0007 Kluczyce, gmina Secemin, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków, jako działka nr 1.469/4 o pow. 0,0033 ha,

 29.09.2020 r. znak: SPN.II.752.3.2020 obejmującej nieruchomość położoną w obrębie 
0015 Styków, gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jako działka 
nr 2/5 o pow. 0,3300 ha.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37b ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 8 września 
2000 r. o komercjalizacji […] treść obwieszczenia zostanie zamieszczona, na stronie 
internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, jak i na stronach 
internetowych oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin, na terenie których położone są 
nieruchomości objęte w/w decyzjami. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim uznane 
zostanie, iż dokonano skutecznego doręczenia w/w decyzji, dotyczących potwierdzenia 
nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. 
określonych w ustawie praw do nieruchomości.

Dodatkowo informuję, iż w przypadku zgłoszenia się osób, którym przysługiwałyby 
prawa rzeczowe do nieruchomości wymienionych w decyzjach, zostanie tym osobom 
udostępniona pełna ich treść. W sprawie kontaktować się można na zasadach uprzednio 
uzgodnionych telefonicznie (nr tel. 41-342-18-11, 41-342-15-78, 41-342-13-75), bądź za 
pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl), 
platformy ePUAP - adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP oraz operatora pocztowego lub skrzynki 
podawczej.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Michał Chański

Kierownik Oddziału Uwłaszczeń
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
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