
               
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 29-04-2020
Znak: SPN.IX.7570.16.2020

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a., 
w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 i 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 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa 
własności nieruchomości położonej w obrębie 0003 m. Stąporków, oznaczonej jako działka nr 3911/3 
o pow. 0,0012 ha.
Ww. nieruchomość objęta jest ostateczną decyzją Nr 2/20 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 
2020 roku, znak: SPN.III.7820.1.13.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie przepustu pod drogą krajową Nr 42 w km ok. 228+635 wraz z rozbudową drogi w miejscowości 
Stąporków.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługiwały prawa rzeczowe do przedmiotowej 
nieruchomości, na dzień ostateczności ww. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, tj. na dzień 27 lutego 2020 roku, do udokumentowania swoich praw.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w sprawie kontaktować się można: 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl), platformy 
ePUAP - adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP, telefonicznie (nr tel. 31 342 13 71), za pośrednictwem 
operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

W przypadku braku udokumentowania praw do nieruchomości przez osoby, o których mowa 
powyżej, postępowanie będzie prowadzone jak dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
a odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 k.p.a. zawiadamia, że został zgromadzony 
materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, określający wartość ww. nieruchomości, 
który będzie stanowił podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

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.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie 
obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, bieg ww. terminu nie rozpoczyna się. Wobec 
tego zawiadomienie uzna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia odwołania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego przez Ministra Zdrowia.

Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania 
rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
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