WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, 18.05.2011 r.
Znak: IG.XII.7720-14/10

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), w związku z art. 37a w/w ustawy z dnia 8 września 2000 r.
oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.).

Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia, Ŝe na podstawie wniosku PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa
i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw
do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A.,
nie stanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub PKP S.A., szczegółowo opisanej w dalszej części obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 37b ust. 2 i 3 cyt. ustawy z dnia
8 września 2000 r. osoby posiadające prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości oraz legitymujące się dokumentami, które potwierdzają te prawa, mogą
przedłoŜyć stosowne dowody – w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim - w Wydziale
Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII p., pokój 839 lub 809 (tel. (041) 342-18-47
lub (041) 342-18-22).
Wyjaśniam równieŜ, Ŝe zgodnie z treścią w/w przepisów niniejsze obwieszczenie zostanie jednocześnie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim,
na stronach internetowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
jak i na stronie internetowej urzędu gminy, na terenie której połoŜona
jest przedmiotowa nieruchomość oraz na tablicy ogłoszeń w tej gminie.
Stosownie do art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uwaŜa się, iŜ zostało dokonane zawiadomienie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. określonych praw do w/w nieruchomości.
Dodatkowo informuję, Ŝe jeŜeli osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do przedmiotowej nieruchomości oraz legitymujące się dokumentami, które potwierdzają te prawa, nie przedłoŜą ich w opisanym 2-miesięcznym terminie, wniosek
PKP S.A. zostanie rozpatrzony w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.

Obwieszczenie dotyczy następującej nieruchomości:
1. POWIAT STASZOWSKI
Gmina Staszów
Obręb 8 Koniemłoty numer działki:
1290/44 o pow. 0,0036 ha,
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