
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

        
OBWIESZCZENIE 

 
 Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z  art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) 
informuj ę, Ŝe w stosunku do n/w nieruchomości połoŜonych na terenie województwa 
świętokrzyskiego o nieuregulowanym stanie prawnym (zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji 
gruntów), zostan ą wszcz ęte post ępowania administracyjne , stosownie do art. 61 § 4 w związku 
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) tj.: 

I. zgodnie z art. 12 ust. 4a, ust. 5, art. 18 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.), dotyczące ustalenia 

odszkodowań za przejęte z mocy prawa na rzecz: 
 

1. Skarbu Pa ństwa nieruchomo ści o nieuregulowanym stanie prawnym obj ęte decyzj ą 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2008r., znak: IG.III. 7047-23/08, w sprawie 
ustalenia lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej S-7 do 
parametrów drogi dwujezdniowej wraz z realizacją obiektów budowlanych, w tym infrastruktury 
technicznej, na odcinku obwodnicy Kielc, na terenie miasta: Kielce i Chęciny oraz gmin: Masłów, 
Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, tj.: 
1.1. Nieruchomo ści poło Ŝone w gminie Miedziana Góra, obr ęb  
 Kostomłoty I oznaczone jako działki: 

- nr 111/3 o pow. 0,0088 ha 
- nr 170/3 o pow. 0.0575 ha 
- nr 210/5 o pow. 0,0112 ha 
- nr 778/2 o pow. 0,0100 ha 
- nr 1019/1 o pow. 0,0371 ha 
- nr 1035/1 o pow. 0,0609 ha  
- nr 1042/1 o pow. 0,0780 ha 
- nr 1049/1 o pow. 0,0169 ha 
- nr 1051/1 o pow. 0,0373 ha  
- nr 1054/9 o pow. 0,0032 ha 
- nr 1082/1 o pow. 0,1900 ha 
- nr 1088/1 o pow. 0,4384 ha 
- nr 1091/1 o pow. 0,0271 ha 
- nr 1092 o pow. 0,0700 ha 
- nr 1093 o pow. 0,0100 ha 
- nr 1263/3 o pow. 0,0005 ha 
- nr 1263/5 o pow. 0,0101 ha 
- nr 1264 o pow. 0,1200 ha 

1.2. Nieruchomo ści poło Ŝone w mie ście Kielce, obr ęb 0001 Kielce oznaczone jako działki: 
- nr 158/9 o pow. 0,0009 ha  
- nr 216/1 o pow. 0,2220 ha 

1.3. Nieruchomo ści poło Ŝone w gminie Piekoszów, obr ęb Górki Szczukowskie oznaczone jako 
działki: 
- nr 215/1 o pow. 0,0231 ha 
- nr 250/2 o pow. 0,0048 ha 
- nr 299/3 o pow. 0,0160 ha 
- nr 301/3 o pow. 0,0076 ha 

1.4. Nieruchomo ść poło Ŝona w gminie Sitkówka-Nowiny, obr ęb Szewce oznaczona jako działka: 
 - nr 245/3 o pow. 0,0100 ha  



2. Skarbu Pa ństwa nieruchomo ść o nieuregulowanym stanie prawnym obj ęta decyzj ą 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2008r., znak: IG.III.7047 -20/08, w sprawie ustalenia 
lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 73 – klasy 
GP wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka, na odcinku od granicy 
obrębu Łabędziów do obrębu Wola Morawicka w gminie Morawica wraz  realizacją obiektów 
budowlanych, w tym infrastruktury technicznej, tj.: 
2.1. Nieruchomo ść poło Ŝona w gminie Morawica, obr ęb Łab ędziów, oznaczona jako działka: 

- nr  278/1 o pow. 0,3498 ha 

3. Skarbu Pa ństwa nieruchomo ści o nieuregulowanym stanie prawnym obj ęte decyzj ą 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2010  r., znak: IG.III.7047- 20/10, o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi 
wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Kielce (ul. Krakowskiej i ul. Armii Krajowej), na odcinku 
od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu i przebudową dróg innych kategorii, tj.: 
3.1. Nieruchomo ści poło Ŝone w mie ście Kielce, obr ęb 0015, oznaczone jako działki:  

- nr 565/57  o pow. 0,0071 ha 
- nr 565/60 o pow. 0,0060 ha 
- nr 565/35 o pow. 0,0072 ha 

4. Skarbu Pa ństwa nieruchomo ści o nieuregulowanym stanie prawnym obj ęte decyzj ą 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2010  r., znak: IG.III.7047-22 /10, o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi 
krajowej Nr 9, od km 57+829 do km 59+329 strona lewa w zakresie budowy chodnika  
i systemu odwodnienia oraz przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu w miejscowości 
Nietulisko DuŜe i Nietulisko Małe na terenie gminy Kunów, tj.: 
4.1.   Nieruchomo ść poło Ŝona w gminie Kunów, obr ęb Nietulisko Du Ŝe, oznaczona jako działka:  

- nr 1068/4 o pow. 0,0087 ha 
4.2. Nieruchomo ść poło Ŝona w gminie Kunów, obr ęb Nietulisko Małe, oznaczona jako działka  

- nr 320/7 o pow. 0,0300 ha 

5.  Województwa Świętokrzyskiego nieruchomo ści o nieuregulowanym stanie prawnym 
objęte decyzj ą Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010  r., znak: IG.III.7047-
19/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na 
rozbudowie drogi krajowej Nr 9, od km 60+557 do km 61+390 strona lewa w zakresie budowy 
chodnika i systemu odwodnienia oraz przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu  
w miejscowości Kunów, gmina Kunów, tj.: 
5.1.  Nieruchomo ści poło Ŝone w gminie Kunów, obr ęb Kunów, oznaczone jako działki:  

- nr 454/4 o pow. 0,0113 ha  
- nr 722/3 o pow. 0,0060 ha  
- nr 727/2 o pow. 0,0083 ha  
- nr 3548/2 o pow. 0,0067 ha  

6. Województwa Świętokrzyskiego nieruchomo ści o nieuregulowanym stanie prawnym 
objęte decyzj ą Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2007 r., znak: IG.II I.7047-4/07, 
w sprawie ustalenia lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji polegającej na na budowie obwodnicy 
miejscowości Małogoszcz łączącej drogę wojewódzką nr 762 – ul. Chęcińską w Małogoszczu  
z drogą wojewódzką nr 728 w Mieronicach –Etap II tj.: 
6.1. Nieruchomo ści poło Ŝone w gminie Małogoszcz, obr ęb Małogoszcz, oznaczone jako działki:  

- nr 2309/3 o pow. 0,2087 ha 
- nr 2234/2 o pow. 0,0050 ha 
- nr 2953/1 o pow. 0,0064 ha 
- nr 2955/1 o pow. 0,0040 ha  

II. zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 

ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958), a także  

w związku z art.  124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) dotyczące ograniczenia sposobu korzystania 



 z n/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w związku z rozbudową drogi  

S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc 

(Kielce DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny), tj.: 

1. Nieruchomo ść poło Ŝona w gminie Piekoszów, obr ęb Jaworznia, oznaczona jako działka:  
- nr 958 o pow. 0,0500 ha 

2. Nieruchomo ść poło Ŝona w mie ście Kielce, obr ęb 0002, oznaczona jako działka:  
- nr 330/2 o pow. 0,0269 ha 

3. Nieruchomo ść poło Ŝona w mie ście Kielce, obr ęb 0004, oznaczona jako działka: 
- nr 36/2 o pow. 0,0546 ha 

JeŜeli w terminie dwóch miesi ęcy od dnia ukazania si ę niniejszego ogłoszenia nie zgłosz ą 
się do  Świętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, b ud. A, 
VIII piętro, pokój 830, tel. 041 342-14-22, osoby, którym p rzysługuj ą prawa rzeczowe do w/w 
nieruchomo ści, zostan ą wszcz ęte post ępowania w sprawie ustalenia odszkodowa ń lub 
sposobu korzystania z nieruchomo ści.  

 

Data wywieszenia ogłoszenia ....................... ...................................... 


