
Kielce, dnia 29-12-2022
Znak: SPN.VII.7570.32.2022

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 2022 poz. 2000 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku 
z art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 7, ust 8, art. 21 ust. 1-6 i 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) oraz art. 113 
ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), a także mając na uwadze pisma Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 12 lipca 2022 r., znak: KR.RPI.541.1.12.2022.mf, oraz z dnia 
27 października 2022 r., znak: KR.ZPI.1.542.8.3.2022.JK, 

zawiadamiam

o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania 
za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości 
położonej w obrębie 0012 Mokrsko Dolne, gmina Sobków, oznaczonej jako działka 
nr 677/6 o pow. 0,0006 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 23/2022 Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 13 czerwca 2022 r., znak: IR.II.7840.3.2.2022, 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 5 pn.: „Zwiększenie 
retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne – (polder Mokrsko)”, 
sprostowaną postanowieniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. znak: 
IR.II.7840.3.2.2022 oraz za wygaśnięcie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach.

Z uwagi na brak dokumentu potwierdzającego nabycie spadku po zmarłej Wiesławie 
Grajek, nieruchomość w 1/2 części ma nieuregulowany stan prawny.

Na podstawie 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
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