WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, 25.10.2012 r.
Znak: IG.XII.7720-8/08

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 37a i 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.), po rozpatrzeniu wniosku PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie,

Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia, Ŝe wydana została decyzja, dotycząca gruntu zajętego pod linię kolejową,
pozostającego w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzająca 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 z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez
Skarb Państwa prawa własności tego gruntu, a przez PKP S.A. prawa uŜytkowania
wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie.
Obwieszczenie dotyczy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
28.09.2012 r. Znak: IG.XII.7720-8/08, obejmującej nieruchomość połoŜoną
w gminnie Staszów, w obrębie 6 Grzybów, oznaczoną jako działki Nr Nr:
833/1 o pow. 0,0270 ha, 833/6 o pow. 0,0067 ha, 851/1 o pow. 0,0449 ha,
851/4 o pow. 0,0132 ha i 853/1 o pow. 0,0618 ha (łączna powierzchnia działek
wynosi 0,1536 ha).
Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 37b ust. 2 i 3 w/w ustawy z dnia
8 września 2000 r. treść tej decyzji zostanie zamieszczona wraz z niniejszym obwieszczeniem, na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, jak i na stronie urzędu gminy, na terenie której połoŜona jest nieruchomość objęta decyzją oraz na tablicy ogłoszeń w tej gminie.
Stosownie do art. 37b ust. 3 cyt. wyŜej ustawy, po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia w prasie o zasięgu
ogólnopolskim uznane zostanie, iŜ dokonano skutecznego doręczenia w/w decyzji,
dotyczącej potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa,
z dniem 1 czerwca 2003 r. określonych w ustawie praw do nieruchomości w niej opisanej.
Dodatkowo informuję, iŜ w przypadku zgłoszenia się osoby bądź osób, którym
przysługiwałyby prawa rzeczowe do nieruchomości wymienionej w decyzji zamieszczonej w niniejszym obwieszczeniu, zostanie tej osobie lub osobom udostępniona
pełna jej treść.

