STAROSTA MYSZKOWSKI
ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków

Myszków, dnia 06.02.2018 r.

GM.6820.10.2017

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Myszkowski działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.1257) w związku z art. 9 ust. 2b, 2i ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016r. przez Skarb Państwa
nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości pozostałych po Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Niegowie, obejmujących nieruchomość położoną w miejscowości
Niegowa, Gmina Niegowa, ozn. nr ewid. 1638/1, 1825/1, 1853/1 o łącznej powierzchni
0,0506 ha,

dla której

Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi

księgę wieczystą

CZ1M/00004087/3.
Postępowanie wszczyna się z urzędu na podstawie przepisów art. 9 ust. 2b
w związku z art. 9 ust. 2a oraz 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.), zgodnie
z którymi Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po
podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były
wpisane do rejestrów sądowych na podstawie przepisów obowiązujących, lecz do dnia
31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i w związku
z tym zostały uznane za wykreślone.
Na podstawie art. 9 ust. 2 c w/w ustawy roszczenia wierzycieli podmiotów, o których
mowa w ust. 2a, wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa
w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa. Jeżeli przed nabyciem
mienia przez Skarb Państwa wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi,
o którym mowa w ust. 2a, roszczenie stwierdzone w tym tytule wygasa, w przypadku gdy
wierzyciel nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili nabycia mienia
przez Skarb Państwa, tj. do 31.12.2016r.
Sąd Rejonowy w Częstochowie - XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pismem z dnia 18 kwietnia 2017r. poinformował, iż Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w Niegowie (S-193) do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyła wniosku
o przerejestrowanie do Krajowego Rejestru Sądowego, zatem z dniem 1 stycznia 2016 r.
uznaje się ją za wykreśloną z w/w rejestru.
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Nadmieniam, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona
ma możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ulicy
Pułaskiego 6, w Wydziale Gospodarki Mieniem, I piętro pokój 104, tel. (34) 315 91 38
w godz. pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej BIP Powiatu
Myszkowskiego www.powiatmyszkowski.bip.net.pl (zakładka Nieruchomości/Zawiadomienia
i ogłoszenia) oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Myszkowie.

STAROSTA
Dariusz Lasecki

Otrzymują:
1. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Myszkowskiego – 3 egz.
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Urząd Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa
2. Referat Administracyjno-Gospodarczy w miejscu - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

