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Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z odwołaniem Pani 
Małgorzaty Szczudłowskiej od decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.03.2018r. znak: 
GNG.IV.72214-31/00 sprostowanej postanowieniem z dnia 10.04.2018 r. znak: j.w., orzekającej 
o zwrocie na rzecz spadkobierców byłego właściciela udziału wynoszącego łącznie 19/20 części 
nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KI1L/00089201/3, oznaczonej 
w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0024) jako działka nr 101/72 o pow. 0,0791 ha, stanowiącej część 
dawnej nieruchomości (działka nr 50 o pow. 0,3487 ha) nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem 
notarialnym z dnia 17.02.1980 r. Rep. A Nr 10904/80 - został przygotowany materiał dowodowy do 
wydania decyzji.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

W terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą wypowiedzieć się 
co do zebranych dowodów i materiałów, w oparciu o które zostanie wydana decyzja oraz złożyć 
dodatkowe wyjaśnienia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 808, tel. 41-342-17-35, w godzinach od 7³º 
do 15³º.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 
Ponadto wyjaśnić należy, iż stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

w toku postępowania strony (oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy) mają obwiązek zawiadomić organ 
administracji o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W myśl przepisu § 2 art. 41 
ww. ustawy w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 
skutek prawny.

Jednocześnie tut. wydział informuje, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
że z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznania się przed wydaniem decyzji 
z materiałem dowodowym, postępowanie zostanie zakończone do dnia 08.06.2018 r. 

Ponadto informuję, że na podstawie art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. 
Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia, w tym przypadku do 
Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Wojewody 
Świętokrzyskiego.
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