
                                                                        
      Olsztyn, 4 lutego 2019 r.

IGR-VIII.7570.566.2018.IP
W KORESPONDENCJI PROSZĘ
O PODANIE ZNAKU SPRAWY

ZAWIADOMIENIE 
o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 – dalej jako k.p.a.), zawiadamia się, 
że prowadzone postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia odszkodowania 
za grunt nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0077 Wojciechy, gm. 
Bartoszyce, jako działka nr 149/1 o pow. 0,1217 ha (powstała z podziału dz. 149), KW nr 
OL1Y/00003540/8, stanowiącej współwłasność osób fizycznych w udziale 6/7 i Skarbu 
Państwa w udziale 1/7, przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 
na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 31/18 z 24 sierpnia 2018 r., 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej 
wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-
Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo 
Iławeckie-Bartoszyce od km 27+162,25 do km 48+616,32”, nie zostanie zakończone 
w terminach określonych w art. 35 k.p.a., z uwagi na konieczność wyjaśnienia stanu 
prawnego przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym przedłuża się termin 
rozpatrzenia sprawy do 29 marca 2019 r.

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie 
określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym 
zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. bądź, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to 
niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 k.p.a.). Ponaglenie wnosi się do Ministra 
Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami

Marzena Szymańska
Inspektor Wojewódzki

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują: 
1. Współwłaściciele – poprzez udostępnienie od dnia 04.02.2019 r. zawiadomienia w BIP 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
2. Starosta Bartoszycki – Skarb Państwa (e-PUAP)
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (e-PUAP)

Do wiadomości:
1. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (e-PUAP)
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