
Kielce, dnia 06-10-2022
Znak: SPN.VII.7570.2.39.2022

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 (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) 
– zwanej dalej k.p.a., informuje, że postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Buskiego 
z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: GKN.683.41.2021, w przedmiocie ustalenia odszkodowania 
za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0043 Zbludowice, gmina Busko-
Zdrój, oznaczonej jako działki: nr 540/4 o pow. 0,0311 ha, objętej ostateczną decyzją 
Nr 2/2020 Starosty Buskiego z dnia 29 lipca 2021 r., znak: AB.670.4.2.2020, o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-
Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda oraz budową kanału 
technologicznego, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową 
sieci energetycznej, rozbiórką napowietrznej sieci teletechnicznej i rozbiórką sieci 
elektroenergetycznej, nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na 
konieczność odniesienia się przez rzeczoznawcę majątkowego do zastrzeżeń Burmistrza 
Miasta i Gminy Busko-Zdrój dot. wyceny nieruchomości oraz przeprowadzenia szczegółowej 
analizy akt sprawy. Termin zakończenia niniejszego postępowania zostaje przedłużony do 
dnia 15  grudnia 2022 r.

Z akt sprawy wynika, że właścicielem przedmiotowej nieruchomości była pani Danuta 
Wiatrek o nieustalonym aktualnym adresie.

W związku z powyższym, wzywa się osoby legitymujące się prawami rzeczowymi do 
ww. nieruchomości, do udokumentowania swoich praw. 

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do ww. nieruchomości, będzie 
skutkować przekazaniem ustalonej w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego kwoty 
odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. 
Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia, w tym 
przypadku do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem organu prowadzącego 
postępowanie, tj. Wojewody Świętokrzyskiego.

W przedmiotowej 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 17 81) lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział 
Skarbu Państwa i Nieruchomości, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Zgodnie z 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
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału
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