
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 03-10-2017

Znak: SPN.IX.7570.595.2017
(sprawa prowadzona poprzednio pod znakiem:
IN-VII.7570.1.223.2014)

O G Ł O S Z E N I E
Wojewoda Świętokrzyski, stosownie do art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) 
zawiadamia, że w związku z uchyleniem przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., znak: IN-VII.7570.1.223.2014 
i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, postępowanie w sprawie ustalenia 
odszkodowania za przejęcie z mocy prawa - prawa własności nieruchomości położonej
w obrębie 20 Wiślica, gmina Wiślica, oznaczonej jako działka nr 1214/1 o pow.
0,0008 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi 
wojewódzkiej Nr 776 od granicy województwa świętokrzyskiego w km 43+054 do miejscowości 
Busko – Zdrój w km 83+916 wraz z rozbudową czterech i remontem trzech obiektów mostowych 
na terenie miasta i gminy: Kazimierza Wielka i gmin: Czarnocin, Złota, Wiślica i Busko – Zdrój oraz 
przebudowie istniejącej sieci uzbrojenia terenu - nie może być zakończone w ustawowym terminie 
z uwagi na konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, dokonania odbioru operatu szacunkowego, przyjęcia go jako dowodu w sprawie
i umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, 
w tym z nowym operatem szacunkowym.

Wobec powyższego informuję, że przewidywany termin zakończenia niniejszego 
postępowania to 30 listopada 2017 r.

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie organ ustalił, że współwłaścicielami 
przedmiotowej nieruchomości do dnia uzyskania waloru ostateczności decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego Nr 1/11, z dnia 3 lutego 2011 r., znak: IG.III.7047-26/10, o zezwoleniu na 
realizację w/w inwestycji drogowej byli m.in. Władysław Stanisławczyk w 10/220 częściach
i Stanisław Krypciak w 10/220 częściach. Wyżej wymienione osoby nie żyją i nie są znani ich 
następcy prawni.

 Na podstawie art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
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