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WOJEWODA MAZOWIECKI 

SPN-S.7533.12. 7.2020.BP 

Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji 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, ze zm.) - 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. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości będącej we władaniu Miasta Mińsk Mazowiecki, położonej w m. Mińsk Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2394/2 o pow. 0,2231 ha oraz nr 2408/2 o pow. 0,0710 ha, 
zajętych w dniu 31 grudnia 1998 roku pod ul. Jana Matejki (obecnie nr 220986W) została wydana w dniu 13 lipca 2020 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 320/S/2020 znak: SPN-S.7533.12.7.2020.BP w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki prawa własności opisanej wyżej nieruchomości. 

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 3 8, 08-11 O Siedlce, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 25 644-71-53, bądź za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem bpaczuska@mazowieckie.pl 
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem, do Ministra Rozwoju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

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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