
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 12-03-2018
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O G Ł O S Z E N I E

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamia 
stosownie do art. 10 § 1 k.p.a., że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie 
stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), 
nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do 
nieruchomości położonej w obrębie 0005 Rataje, gmina Wąchock, oznaczonej na mapie 
z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.07.2017 r. pod 
nr P.2611.2017.1066, jako działka Nr 115/2 o pow. 0,0056 ha (wydzielona z działki Nr 115 o pow. 
0,01300 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15879 (nowy Nr 0582T) pn. ,,Wąchock – Siekierno – 
Leśna”.

Stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamiam, że termin zakończenia postępowania zostaje 
przedłużony do dnia 18.04.2018 r. w celu zapewnienia stronie możliwości zapoznania się 
z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji.

W oparciu o art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie 
załatwiono sprawy w terminie albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne. 
Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem 
organu prowadzącego postępowanie.

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 publicznego 
ogłoszenia.
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