
Kielce, dnia 25-10-2022
Znak: SPN.IX.7570.2.43.2022

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 2022 r., poz. 2000) 
zwanej dalej kpa, informuje że w postępowaniu odwoławczym  od decyzji Starosty Buskiego 
z dnia 31 sierpnia 2022 roku, znak: GKN.683.16.2021, orzekającej o ustaleniu 
odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Busko-Zdrój prawa własności 
nieruchomości położonej w obrębie 0011, miasto Busko-Zdrój oznaczonej jako działka 
nr 81/5 o pow. 0,0056 ha, objętej decyzją Nr 7/19 Starosty Buskiego z dnia 4 września 
2020 roku znak: AB.670.4.7.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie ulicy Zielonej i ulicy Batalionów Chłopskich 
w Busku-Zdroju” został zgromadzony materiał dowodowy, uzupełniony o wyjaśnienia 
rzeczoznawcy majątkowego zawarte w piśmie z dnia 19 października 2022 roku.

Z akt sprawy wynika, że nie ustalono adresu (miejsca pobytu) współwłaściciela 
przedmiotowej nieruchomości.

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 13 71) lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub skrzynki podawczej.

Stosownie do art. 36 § 1 kpa informuję, że przewidywany termin zakończenia  
postępowania to 14 grudnia 2022 r., z uwagi na konieczność umożliwienia stronom 
postępowania zapoznania się z uzupełnionym materiałem dowodowym w tym 
z wyjaśnieniami rzeczoznawcy majątkowego. Na podstawie art. 37 kpa 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.

Zgodnie z 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
Elżbieta Kwiatkowska 

Kierownik Oddziału Skarbu Państwa i 
Odszkodowań

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem     

elektronicznym/

  

mailto:sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl

		2022-10-25T07:40:59+0000
	Elżbieta Kwiatkowska




