
STAROSTWO POWIATOWE 
w Kazimierzy Wielkiej 

Wydział Geodezji, Katastru 
I Gospodarki Nieruchomościami 

28-500 Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 12 
Znak:G.6853.7.2022 

Kazimierza Wielka, dnia 06.10.2022r. 

ZAWIADOMIENIE 

STAROSTY KAZIMIERSKIEGO 

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735 ze zm.) w związku z art.124a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), 

Starosta Kazimierski 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania 
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kielcach przy ul. Żabiej i 
Spacerowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce w obrębie 0016 jako działki: nr 
666 i nr 691/7 poprzez udzielenie inwestorowi, Gminie Kielce zezwolenia na realizacje 
inwestycji liniowej, polegającej na budowie sieci wodociągowej 21100mm o długości 169,20 m 
wraz z przebudową istniejącego przyłącza wodociągowego 63 mm o długości 4,70 m oraz 
wyznaczenie obszaru objętego trwałym ograniczeniem na działce nr 666 i 691/7- obszar o 
łącznej pow.350 m2  w ramach przedsięwzięcia pn." Budowa wodociągu o średnicy 100 mm, 
długości ok.170,0 m w ulicy żabiej i ul. Spacerowej na działkach nr ew. 666, 691/7  obręb 0016 
w Kielcach". 

Zgodnie z art.114 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Kielce oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, trInfopublikatorn 
ukazało się ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu 
korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

W terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w 
Kazimierzy Wielkiej nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do 
przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem postepowania administracyjnego. 

Na podstawie art.10 k.p.a zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem 
w w/w sprawie przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji. Strony 
na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się 
co do zebranych dowodów i materiałów w oparciu o które zostanie wydana decyzja. 

Dokumentacja będzie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomości Starostwo Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 
29, pokój 7 od poniedziałku do piątku, w godz.7.30-15.30. 

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie 
publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub 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, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w 
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. 

Otrzymują: 

1. Prezydent Miasta Kielce 
Rynek 1 
25-303 Kielce 

2. a/a 

Do wiadomości: 

3 Gmina Kielce 
Rynek 1 
25-303 Kielce 
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