
Kielce, dnia 13-09-2022
Znak: SPN.IX.7570.1.117.2022

O G Ł O S Z E N I E
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. w związku 
z art. 24 ust. 1 i ust. 2 i  art. 30 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1836 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 124 ust. 4, art. 128 ust. 4 i  art. 133 pkt 2 
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1899 ze zm.)

zawiadamiam
o wydaniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego  o ustaleniu odszkodowania za szkody 
powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0017 Jakuszowice, gmina 
Kazimierza Wielka obszar wiejski oznaczonej jako działka nr 28, w związku 
z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017  r., znak: 
SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie 
został zobowiązany do wpłaty odszkodowania do depozytu sądowego za udział we 
współwłasności ww. nieruchomości należący do zmarłej Anieli Adamczyk. 

Spadkobiercy, którzy uzyskają dokument potwierdzający ich prawa do udziału 
przysługującego zmarłej Anieli Adamczyk, będą mogli wystąpić o wypłatę odszkodowania 
z depozytu sądowego. 

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.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału
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