
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 10-07-2018

Znak: SPN.VII.7570.951.2017
O G Ł O S Z E N I E 

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca    
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 23 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że zostało 
wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości 
położonej w obrębie 0003 Kolonia Chlewice, gmina Moskorzew, oznaczonej jako działka nr 818/2        
o pow. 0,55 ha, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu                  
na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 818/3 o pow. 0,0075 ha.

Ww. nieruchomość objęta jest decyzją Nr 20/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia                          
22 listopada 2017 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie ciągów pieszo - rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej 
Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 173+641 do km 
174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, na terenie 
powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice.

W ww. decyzji zatwierdzono podział działki nr 818/2 o pow. 0,55 ha – obręb 0003 Kolonia Chlewice, 
gmina Moskorzew, na działki: nr 818/3 o pow. 0,0075 ha i nr 818/4 o pow. 0,54 ha.

Tutejszy organ ustalił, że współwłaścicielka nieruchomości w 3/4 częściach – Stanisława Suliga             
nie żyje i nie są znani jej następcy prawni.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługiwały prawa rzeczowe                    
do ww. udziału we współwłasności przedmiotowej nieruchomości, należącego do Stanisławy Suligi   
o zgłoszenie się do

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
budynek A, pokój 847, tel. 41 342 12 00.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do powyższego udziału w wyżej wymienionej 
nieruchomości skutkować będzie przekazaniem ustalonej w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego kwoty 
odszkodowania za udział należący do ww. zmarłej do depozytu sądowego.

Jednocześnie zawiadamiam, że stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. został zebrany materiał dowodowy,   
w tym operat szacunkowy określający wartość ww. nieruchomości, w oparciu o który podjęta zostanie 
decyzja.

Stosownie do art. 36 § 1 k.p.a. informuję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone       
do dnia 30 sierpnia 2018 r., z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznania się       
z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

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

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
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