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Znak: SPN.IX.7570.312.2020

O G Ł O S Z E N I E
Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 
256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a, informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym 
został sporządzony nowy operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za 
przejęcie z mocy prawa przez Gminę Kazimierza Wielka prawa własności nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001 Kazimierza Wielka miasto, 
oznaczonej jako działka nr 1312 o pow. 0,1569 ha, objętej w całości ostateczną decyzją 
Nr 34/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2011 r., znak: IG.II.7840.W.2.2011 
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania 
pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce".

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 18 08) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie organ ustalił, że współwłaściciel 
nieruchomości w 2/24 częściach Piotr Kłębek nie żyje, natomiast pomimo podjętych czynności 
nie ustalono miejsca pobytu (ewentualnie następców prawnych) Henryka Kłębek – 
współwłaściciela nieruchomości w 2/24 częściach oraz Janiny Kieras – współwłaścicielki 
nieruchomości w 2/24 częściach.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do ww. udziałów w wyżej 
wymienionej nieruchomości skutkować będzie przekazaniem ustalonych w decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego kwot odszkodowań za udziały należące do ww. osób do depozytu 
sądowego. 

Zgodnie z 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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