
Y 

er tkual  
Gosp 	Nierucha ościami 

STAROSTWO POWIATOWE w Bu3u-Zdroju 
Wydział Geodezji, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomoteiami 
ul Mickiewiaa 15, 28-100 busko-Z(1ra! 
NIP 655-166-43-31 REGON 291018490 
tel 41 378 30 51 	fax 41 378 35 7R 

Znak: GKN.6853.43.2022 	 Busko-Zdrój, dnia 28.10.2022 

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY BUSKIEGO 

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania 
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze 
zm.), 

Starosta Buski 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że 
w dniu 28 października 2022 r. została wydana decyzja administracyjna znak: 
GKN.6853.43.2022 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Targowej, obręb 0010, oznaczonej jako dział-
ka ewidencyjna nr 927/8 o pow. 0,3543 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, Gminie Kielce, 
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, zezwolenia na realizację na wvv. działce inwestycji, polegającej 
na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, mogą zapo-
znać się z treścią decyzji Starosty Buskiego znak: GKN.6853.43.2022 w Starostwie Powiato-
wym w Busku-Zdroju — Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ko-
pernika 6, pokój nr 48, tel. (41) 370 50 13 w godzinach urzędowania tut. Starostwa, tj. od po-
niedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30 w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego 
obwieszczenia. 

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta Kielce. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-
Zdroju oraz Urzędu Miasta Kielce. 
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