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ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298), w związku  

z art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2020 r., poz. 

1363 i 471), 

 

zawiadamiam 

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji 

ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości składającej się  

z działek ewidencyjnych nr : 378/7, 378/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 

Sterkowiec, gm. Brzesko, na podstawie decyzji Starosty Brzeskiego nr 3/2020 z dnia  

05 sierpnia 2020 r., znak: ABR.6740.7.1.2020.JF o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin 

(ul. Małopolska/Galicyjska – klasy technicznej Z) w m. Jadowniki i Sterkowiec od km 

0+000.00 do km 2+847.05 w zakresie rozbudowy jezdni, budowy chodnika oraz 

infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, 

teletechnicznych, gazowych oraz sieci wodociągowych)”, wydanej w trybie ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 i 471). 

 

Informuję, iż zakończenie przedmiotowego postepowania nie jest możliwe  

w terminie ustawowym z uwagi na konieczność pozyskania środków finansowych na 

sporządzenie operatów szacunkowych, ustalających wartość przedmiotowych 

nieruchomości oraz ich analizę i końcową ocenę prawną zgromadzonego materiału 

dowodowego, pozwalającego na prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji 

ustalającej wysokość odszkodowania oraz umożliwienie stronom postępowania 

zapoznania się z przygotowaną wyceną. 

 

Działając na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

wskazuję przewidywany termin załatwienia sprawy do 31.03.2021 r. 

 

Ponadto informuję, że podjęte zostaną wszelkie możliwe kroki w celu załatwienia 

przedmiotowej sprawy, w miarę możliwości przed upływem wyżej wskazanego terminu. 

 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania 

strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 

administracji o każdej zmianie swego adresu. W myśl przepisów art. 41 § 2 w razie 

zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie niniejszego pisma pod 

dotychczasowy adres ma skutek prawny. 
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W myśl art. 37 ww. ustawy strona postępowania ma prawo do złożenia ponaglenia 

na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych 

ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność), 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 

(przewlekłość). 

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Wojewody Małopolskiego  

w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Brzeskiego. Ponaglenie powinno zawierać 

uzasadnienie. 

 

Informuję, że dane osobowe uczestników postępowania w przedmiotowej sprawie podlegają 

przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), szczegóły w załączeniu. 

 

 

Sprawę prowadzi Dagmara Gurgul: nr tel. 14 62 84 920  
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