
Olsztyn, dnia 24 stycznia 2018 r.
  IGR-VIII.7570.99.2017.KT
W KORESPONDENCJI PROSZĘ
O PODANIE ZNAKU SPRAWY

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 i art. 18 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zawiadamiam, 
że wszczęte zostało z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty 
przejęte z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, na podstawie decyzji 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 20/17 z dnia 26 września 2017 r., znak: IGR-
II.7820.1.21.2017 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka dla części pod 
nazwą Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-
Kisiny”.

Decyzją tą objęte zostały między innymi grunty oznaczone w ewidencji gruntów 
obrębu 0001 Działdowo jako działka nr 1804/1 (powstałej z podziału działki nr 1804)                           
o pow. 0,0153 ha, KW nr EL1D/00009723/9, stanowiącą uprzednio własność Państwa 
Władysławy i Józefa małż. Ruteckich.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                                
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania wyżej wskazanego 
obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się                                
za prawidłowo doręczone).

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
informuję, że został zebrany pełen materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji 
administracyjnej.

W związku z tym strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym,                  
w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie – pok. nr 341, w godz. 8-14 oraz dostarczyć inne dokumenty, 
które strona uzna za konieczne dla ochrony swoich praw w toczącym się postępowaniu oraz 
wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 9 lutego 2018 r.,                            
po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.  

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) przedłużam termin 
załatwienia sprawy do dnia 30 marca 2018 r., ze względu na możliwość zapoznania się                                               
z materiałem dowodowym przez strony.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy                              



w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym 
zgodnie z art. 36 § 1, bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne                     
do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 kpa). Ponaglenie wnosi się do Ministra Infrastruktury                           
i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.  

Sprawę prowadzi:
Kamil Trocki - inspektor wojewódzki, 
tel. 89 52 32 432.

Kierownik Oddziału
        Gospodarki Nieruchomościami
 w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
           Beata Faltynowska

   /dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo,
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
3. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
4. a/a.


