
             
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 15-05-2018
Znak: SPN.IX.7570.196.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został 
sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy 
prawa przez Województwo Świętokrzyskie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym położonej w obrębie 0032 Siesławice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka 
nr 488 o pow. 0,7642 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 488/1 o pow. 0,4495 ha, 
z którym można się zapoznać w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Wydział 
Skarbu Państwa i Nieruchomości, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój 833, 
tel. 41 342 18 08.

Ww. nieruchomość objęta została decyzją Nr 2/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
13 lutego 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.32.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości 
ok. 6,7 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do w/w nieruchomości skutkować 
będzie przekazaniem ustalonej w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego kwoty odszkodowania do 
depozytu sądowego.

Stosownie do art. 36 § 1 kpa informuję, że przedmiotowe postępowanie nie może zostać 
zakończone w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania 
zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym.

W związku w powyższym przewiduję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone 
do dnia 22 czerwca 2018 roku.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 37 k.p.a. 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.

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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