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AG-I.683.2.19.2019.WW               Brzesko, dnia 30 grudnia 2021r. 

 

Z A W I A D O M I E N I E  

 

 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 4f 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, z 2021 r., poz. 784  

i 1228), 

 

z a w i a d a m i a m  

 

że prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania 

decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość obejmującą dz. ew. nr 

657/2, położoną w obrębie Przyborów, gm. Borzcin, przeznaczoną pod inwestycję 

drogową pn.: „Budowa drogi gminnej ,,Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 

1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy Rysie 

obr. Przyborów, gm. Borzęcin, woj. Małopolskie w km 0+000,00 – km 

1+555,78”, nie zostanie zakończone w terminie wskazanym w Zawiadomieniu z dnia  

25 października 2021, znak: AG-I.683.2.19.2019.DG, z uwagi na konieczność 

prawidłowego ustalenia stron postępowania oraz umożliwienia im zapoznania się  

z przygotowaną wyceną. 

 

Działając na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

wskazuję przewidywany termin załatwienia sprawy do 31.03.2022 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 § 2 art. 41 w razie 

zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie niniejszego pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 

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. 

 
Tel. kontaktowy 14 66 320 71 
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