
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 09-09-2019

Znak: SPN.VII.7570.382.2016

O G Ł O S Z E N I E

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia       
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096    
ze zm.) informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość       
o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0024 miasto Kielce, oznaczoną jako 
działki: nr 902/1 o pow. 0,0413 ha i nr 902/3 o pow. 0,0120 ha, nie może być zakończone      
w terminie do dnia 10 września 2019 r., z uwagi na konieczność dokonania odbioru operatu 
szacunkowego, przyjęcia go jako dowodu w sprawie i umożliwienia stronom postępowania 
zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym,            
o czym organ poinformuje odrębnym pismem. Przewidywany termin zakończenia postępowania                      
w ww. sprawie to 29 listopada 2019 r.

Ww. nieruchomość objęta jest decyzją Nr 1/6 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia              
12 maja 2016 r., znak: IN-III.7820.1.1.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 – 
połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu 
przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach. Minister Infrastruktury i Budownictwa 
decyzją z dnia 25 października 2016 r., znak: DL.II.6621.88.2016.AC.5 (NK:159386/16), uchylił         
w części ww. decyzję Wojewody Świętokrzyskiego i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części 
zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. Ww. decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa jest 
ostateczna w administracyjnym toku instancji.  

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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