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Siedlce, 25 sierpnia 2020 r. 

Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji w sprawi'e stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości 

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dż; U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - dalej jakó k.p.a, 

w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 1 ustawy ż dnia 13 października 1998 r; Przepisy 

wprowadzające uśtawy reformujące adminlstrację publiczną (Dz. U. Nt 133, poz. 872 ze zm.) 

zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia prżez Miasto 

Nlińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycżrtia 1999 r. prawa własności nieruchomości 

położonej w Mińsku Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 356/2 o pow. 

0,0485 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną lokalną miejską- ul. Władysława 

Broniewskiego w Mińsku Mazowieckim, została wydana w dniu 25 sierpnia 2020 r. decyzja 

Wojewody Mazowieckiego Nr 377/S/2020 znak: SPN-S.7533.12.12.2020.PD(EŁ) 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 Mażowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 632-50-33. 

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Zgodnie z art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego organ odwoławczy może 

przeprowadzić na żądanie strony lu:b z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia 
I 

dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który 

wydał decyzję. 

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu 

terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji pubiicznej, który wydał decyzję. W związku z powyższym, z dniem doręczenia 

Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 

ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostatecżrta i prawomocna. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stton przeż obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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Starszy Inspektor Wojewódzki 


