
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

Kielce, dnia 16-11-2022 
Znak: SPN.II.752.54.2022 
dotyczy również sprawy znak: SPN.I1.752.50.2022 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 146 ze zm.), w związku z art. 37a ww. ustawy z dnia 8 września 2000 r. oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) 

Wojewoda Świętokrzyski 

zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących 
wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", nabycie przez 
Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie 
praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
PKP S.A. 

Obwieszczenie dotyczy następujących nieruchomości: 

Miasto Kielce na prawach powiatu  
Gmina Kielce 
obreb 10108  
numer działki: nr 1/26 o pow. 0,0269 ha, 

Powiat Jedrzejowski 
Gmina Malogoszcz 
obręb 0015 Wrzosówka  
numer działki: nr 331 o pow. 0,2082 ha, 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37b ust. 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 
8 września 2000 r. osoby roszczące prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości oraz 
legitymujące się dokumentami, które potwierdzają te prawa, mogą stosowne dowody na 
tę okoliczność przedłożyć — w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim — w Wydziale Skarbu 
Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 
zasadach uprzednio uzgodnionych telefonicznie (nr tel. 41-342-18-76, 41-342-15-78, 342-
11-50), bądź za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
al. IX Wieków Kielc 3,25-516 Kielce 

www.kielce.uw.gov.p1; e-mail: bdg03@kielce.uw.gov.p1;  tel 41 342 1800; fax: 41 342 18 34 

• 



sekretariat.wiin@kielce.uw.goy.p1), 	platformy 	ePUAP 	adres 	skrytki: 
/SUWKielce/SkrytkaESP oraz operatora pocztowego lub skrzynki podawczej. Po upływie 
w/w terminu wnioski PKP S.A. zostaną rozpatrzone w oparciu o zgromadzony 
w sprawach materiał dowodowy. 

Wyjaśniam również, że zgodnie z treścią w/w przepisu niniejsze obwieszczenie 
zostanie jednocześnie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronie 
internetowej świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, jak i na stronach 
internetowych oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin, na terenie których położone są 
przedmiotowe nieruchomości. 

Stosownie do art. 49 k.p.a. po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uważa się, iż 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 ww. nieruchomości. 

z up. Wojewody świętokrzyskiego 
Tomasz Stachowicz 

Zastępca Dyrektora Wydziału 
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/ 
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