
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 10-10-2018

Znak: SPN.IX.7570.395.2018
O G Ł O S Z E N I E

O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

Na podstawie 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. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, 
ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1474) oraz art. 113 ust. 6, a także art. 118a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za część 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0003 Pińczów M., gmina 
Pińczów, oznaczonej jako działka nr 14, która po ostateczności decyzji Nr 7/18 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.3.2018, o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów 
o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci 
uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg 
publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok. 1,7 km, na terenie miasta i gminy 
Pińczów w powiecie pińczowskim, będzie oznaczona jako działka nr 14/1 o pow. 0,4384 ha.

Niniejszą decyzją Zarząd Województwa Świętokrzyskiego został zobowiązany do wpłaty 
odszkodowania do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do 
przedmiotowej nieruchomości, mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

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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