Kraków, 16 listopada 2021 r.

WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI

Znak sprawy:
WS-VII.7532.1.577.2019.BT
Wg rozdzielnika
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji w trybie art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.),
stwierdzającej nabycie z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. przez Gminę Alwernia prawa
własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Alwernia – obszar wiejski,
obręb nr 0004 Kwaczała, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 1637/1
o pow. 0,52 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00096128/4,
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie uprzejmie informuje, że został zgromadzony materiał wystarczający do wydania
decyzji potwierdzającej komunalizację ww. nieruchomości.
Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego „Organy
administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.
Akta sprawy dostępne są do przeglądania w Oddziale Komunalizacji Wydziału Skarbu
Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ulicy
Basztowej 22, pok. 374. Celem zapoznania się z aktami należy uzgodnić, telefonicznie (nr tel.
12 39-21-371 lub 12 39-21-432) lub poprzez kontakt mailowy (btom@malopolska.uw.gov.pl),
dokładny termin na przeglądanie akt (tj. dzień i godzinę).
W świetle powyższego informuję, że w sytuacji gdy nie zostaną zgłoszone wnioski
o zapoznanie się z aktami sprawy bądź zastrzeżenia co do wydania decyzji, wydanie
rozstrzygnięcia w sprawie nastąpi po upływie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Sprawę prowadzi: Bernadeta Tomaszek-Kosoń.
Kierownik Oddziału
Joanna Kozińska
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1.
Burmistrz Alwerni
(wysłano przez e-puap)
2. Starosta Chrzanowski
reprezentujący Skarb Państwa
(wysłano przez e-puap)
3. aa.
W przypadku dalszej korespondencji proszę powołać się na znak sprawy.
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