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IGR-VIII.7570.113.2018.IP
W KORESPONDENCJI PROSZĘ
O PODANIE ZNAKU SPRAWY

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski na podstawie art. 61 § 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 
1257 – dalej jako k.p.a.), 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 (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496), wszczął z urzędu postępowanie w sprawie 
ustalenia odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa Skarb Państwa, na podstawie 
decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/18 – znak: IGR-II.7820.1.1.2015, 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w mieście Szczytno dla zadania “Rozbudowa 
drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową 
skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską” z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Decyzją tą objęty został między innymi grunt oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 
0003 m. Szczytno, jako działka nr 69/5 o pow. 0,0095 ha (powstała z podziału działki nr 
69/3), KW nr OL1S/00044113/1, stanowiący współwłasność właścicieli lokali w budynku 
przy ul. Piłsudskiego 1 w Szczytnie.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadamiam, że w niniejszej sprawie 
został zebrany pełny materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy stanowiący postawę 
ustalenia wysokości odszkodowania. Strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi 
dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne 
wyjaśnienia i dokumenty - w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 - pok. 341, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, w tym umożliwienia zapoznania się z operatem szacunkowym i wniesienia 
ewentualnych uwag, działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, przedłużam termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do 
31 lipca 2018 r.

Stronom 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.
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