
          
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 31-05-2021
Znak: SPN.IX.7570.2.11.2021

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 2021 r., poz. 735) zwanej dalej kpa 
zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w toku prowadzonego postępowania 
odwoławczego od decyzji Starosty Buskiego z dnia 12 lutego 2021 roku, znak: GKN.683.24.2020, 
orzekającej o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Busko-Zdrój prawa 
własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0013, miasto Busko-
Zdrój, oznaczonej jako działka nr 40/1 o pow. 0,0015 ha, objętej ostateczną decyzją Starosty Buskiego Nr 
5/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, znak: AB.670.4.5.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Rokosza: odcinek I od km 0+000 do km 0+582,32 oraz 
odcinek II od km 0+000 do km 0+370,8, w Busku-Zdroju w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta 
Busko-Zdrój etap l” (…) .

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie organ ustalił, że współwłaściciel 
nieruchomości w 1/3 części Kazimierz Siwiec nie żyje i nie są znani jego następcy prawni. Niezgłoszenie się 
osób legitymujących się prawami do ww. udziału we współwłasności przedmiotowej nieruchomości 
należącego do Kazimierza Siwca skutkować będzie przekazaniem ustalonego w decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego odszkodowania za udział należący do ww. zmarłego do depozytu sądowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 kpa informuję, że przedmiotowe postępowanie nie może być 
zakończone w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznania 
się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Przewidywany termin zakończenia postępowania 
to 14 lipiec 2021 roku. Na podstawie art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, 
które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu prowadzącego postępowanie jeśli nie ma organu wyższego 
stopnia.

Na podstawie art. 49 kpa 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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