
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 02-06-2020

Znak: SPN.VII.7570.13.2020

O G Ł O S Z E N I E 

W związku z decyzją Ministra Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: 
DLI.6.6615.23.2016.MC, uchylającą decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016 r., 
znak: SPN. IN-IX.7570.1.201.2015 i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 
organ pierwszej instancji – stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wojewoda Świętokrzyski 
zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa 
przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 1 Budy, 
gmina Fałków oznaczonej jako działki: nr 1362/2 o pow. 0,0348 ha, nr 1403/1
o pow. 0,0213 ha, nie może być zakończone w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność 
sporządzenia operatu szacunkowego, 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. Przewidywany termin zakończenia 
przedmiotowego postępowania to 29 lipca 2020 r

Ww. nieruchomość w części jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym 
i objęta jest ostateczną decyzją Nr VI/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r., 
znak: IG - II.746.2.2012, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu 
kolejowego w km 127.190 linii Nr 4(CMK) Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie”. 

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 
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
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału
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