
Kielce, dnia 15-09-2022
Znak: SPN.IX.7570.83.2022

O G Ł O S Z E N I E

O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej kpa, w związku z art. 19 
ust. 4, art. 20 ust. 1, ust. 2, ust. 7-8, art. 21 ust. 1 oraz art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1812) zwanej dalej specustawą 
przeciwpowodziową oraz art. 113 ust. 6, a także art. 118 a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),

Zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za 
przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0030 Skrzypiów, gmina Pińczów, 
oznaczonej jako działka nr 142/1 o pow. 0,1596 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 86/2021 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku, znak: IR-II.7840.3.4.2021, 
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji 
pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – 
etap I” – zadanie nr 8 pn. „Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych wałów 
przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku miejscowości Michałów – (polder 
Michałów)”.

Wyżej wymienioną decyzją Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Kielcach zostało zobowiązane do 
wpłaty odszkodowania do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do 
przedmiotowej nieruchomości, mogą 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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