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Siedlce, dnia 9 kwietnia 2020 r. 
SPN-S . 7533 .12.2 .2020 .BP 

Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności 

nieruchomości 

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art . 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 256) - dalej jako k.p.a, 
w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 
oraz art. 11 :; ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. 
2020 r., po , . 65) zawiadamia, że zostało ws zczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nabyc ia 
przeł Mias1'0 Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności 
nieruchomo1;ci , położonych w m. Mińsk Mazowiecki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki: nr 71 o pow. 0,0695 ha, 204 o pow. 0,3527 ha oraz nr 478 o pow. 0,4895 ha, zajętych 
w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną (gminną) - ul. Warszawskie Przedmieście 
(obecnie nr 221556W). 

W z•viązku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w 
nieruchomoś; : i mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi 
przysługujące im prawa, - listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Delegatura - Placówka 
Zamiejscowa w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: 
bpaczuska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e
usługi .mazowieckie.pl w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia . 
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Starszy Inspektor Wojewódzki 
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;.'/ 1 !;, 04. ZOZO iedlce, dnia 9 kwietnia 2020 r. 
pod p l• .. ·---...... .z~l.. .... ............ ! Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Siedlcach 

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce 
tel. 25 644-71-53 

www.mazowieckie.pl 

SPN-S.7533 .12.2.2020.BP 

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracy1nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 73 ust. I i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm) - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Skarbu Państwa i N ,eruchomości w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 marca 2020 roku, Nr PG.6825.2.2020 zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem I stycznia 1999 roku, prawa własności nieruchomości położonych w m. M i11sk Mazowiecki oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki : nr 71 o pow. 0,0695 ha, nr 204 o pow. 0,352'7 ha oraz nr 478 o pow. 0,4895 ha, zajętych pod drogę gminną - ul. Warszawskie Przedmieście (obecnie nr 221556W). 
Wlaśdciele w/w działek w dniu 31 grudnia 1998 roku i obecnie są nieustaleni. 
W zw i ązku z powyższym informuję, że zgodnie z art. I O k.p.a . osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa - listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38; za pośrednictwem poczty mailo\\·ej na adres: bpaczuska@mazowieckie .pl lub za pośrednictwem platformy e -u sług dostępnej pod adresem : www.e-usługi.mazowieckie.pl w terminie 14 dni od daty doręczeni a niniejszego pisma. 

Zgodnie z art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia . 

Otrctrują : I Burmistrz Miasta Mi11sk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 2. a/a 
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Do wiadomości: 
l. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

ul. Konstytucji ]Maja l , 05-300 Mińsk Mazowiecki 

-wraz z obwieszczeniem, które podlega wywieszeniu 

2. Starosta Powiatu Mińskiego 

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

-wraz z obwieszczeniem, które podlega wywieszeniu 

Osoba prowadząca sprawę: 

Starszy specjalista Beata Paczuska, tel.: 25-644-71-53, e-mail: bpaczuska@mazowieckie.pl 

.\1azowiccki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach 
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