
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 13-04-2021

Znak: SPN.I.7515.8.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na 
podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 9a i art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. znak: SPN.I.7515.8.2021 utrzymującej w mocy decyzję Starosty 
Koneckiego z dnia 09.02.2021r. znak: GN.6821.1.6.2021, w sprawie zwrotu nieruchomości 
wywłaszczonych, położonych w mieście Stąporków, oznaczonych w dacie wywłaszczenia jako działki nr: 
3388/4, 3388/5 i 3388/6, stanowiących według aktualnej ewidencji gruntów i budynków miasta Stąporków 
obręb 0002 część działek o nr: 3720/7, 5477/1, 3388/25, 5477/2, 5477/3, 5477/4, 5477/5 i 3388/26. 

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, w przedmiotowej sprawie można 
kontaktować się: za pośrednictwem komunikacji elektr. (adres e-mail: sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl, 
adres skrytki ePUAP: /SUWKielce/SkrytkaESP), telefonicznie (41 342 16 26 lub 41 342 12 98), za 
pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej (adres do korespondencji: Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się również w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 po 
wcześniejszym umówieniu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.
Od decyzji, o której mowa wyżej stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego 
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, a zatem z upływem czternastu dni 
od dnia publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia uznaje się za doręczone.

Strona postępowania może zwrócić się do organu z wnioskiem o udostępnienie odpisu decyzji 
administracyjnej, w którym należy określić sposób i formę udostępnienia. Zgodnie z art. 49b § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a 
o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub 
postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia 
stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki 
techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości


		2021-04-13T10:45:22+0000
	Inga Matuszewska




