WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 07-04-2021

Znak: SPN.II.7533.84.2021

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990
ze zm.)
zawiadamiam,
że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy
prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w SkarżyskuKamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału
nieruchomości do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 29.12.2020 r. pod nr
P.2610.2020.1312, jako działka Nr 134/1 o pow. 0,0017 ha (wydzielona z działki Nr 134 o pow.
0,0493 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Racławicka.
W związku z tym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu
31.12.1998 r. prawo własności do tej nieruchomości, albo spadkobierców tych osób,
o udokumentowanie, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw
do ww. nieruchomości.
Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w przedmiotowej sprawie
można kontaktować się: za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail:
sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl, adres skrytki ePUAP: /SUWKielce/SkrytkaESP), telefonicznie
(41 342 18 11), za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej (adres do
korespondencji: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce).
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Michał Chański
Kierownik Oddziału Uwłaszczeń
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

