
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 04-11-2021

Znak: SPN.VII.7570.2.25.2021

O G Ł O S Z E N I E 
Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 

informuje, że postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., 

znak: GN-I.683.2.51.2021.GS, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa 

na rzecz Gminy Chęciny prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 02 miasto Chęciny, 

gmina Chęciny, oznaczoną jako działka nr 2265/1 o pow. 0,0078 ha, objętą ostateczną decyzją 

Nr 2/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: B-II.672.3.2019, o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i przebudowie drogi gminnej, 

ul. Branickiego w msc. Chęciny gm. Chęciny” nie może być zakończone w ustawowym terminie 

z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz szczegółowej analizy 

akt sprawy. W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone 

do dnia 20 grudnia 2021 r.

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy tutejszy organ ustalił, że 

współwłaściciel ww. nieruchomości – Tadeusz Rylski nie żyje  i nie są znani jego następcy prawni. 

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. 41 342 18 53), za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce) lub skrzynki podawczej.

Stosownie do 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
Tomasz Stachowicz

Zastępca Dyrektora Wydziału
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
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