
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 26-02-2018

Znak: SPN.III.7821.1.8.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie 
rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 10/2017 Starosty 
Kieleckiego z dnia 16.11.2017r., znak: B-II.672.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i Nr 786 od km 0+000 do km 1+122 
w miejscowości Piekoszów gmina Piekoszów”. 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Skarbu Państwa 
i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, 
VIII piętro, pok. 839, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30. 

Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia w powyższej sprawie. 
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie pięciu dni, licząc od dnia doręczenia 
zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych 
dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania 
administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.
Po wyżej wyznaczonym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o zgromadzone w trakcie postępowania 
materiały.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem 

postępowania w sprawie wydania decyzji Nr 10/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 16.11.2017r., znak: 
B-II.672.14.2017.

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej obejmuje nieruchomości:
- przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami 
działek:

Gmina Piekoszów

obręb 0013 Piekoszów, numery ewidencyjne działek: 1513/10 (1513/11, 1513/12, 1513/13), 1514 (1514/1, 
1514/2, 1514/3), 1515/2 (1515/3, 1515/4, 1515/5), 1516 (1516/1, 1516/2, 1516/3), 1517/3 (1517/5, 1517/6, 
1517/7), 1518/1 (1518/3, 1518/4, 1518/5), 1519 (1519/1, 1519/2, 1519/3), 1520 (1520/1, 1520/2, 1520/3), 
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1521/4 (1521/14, 1521/15, 1521/16), 1522/11 (1522/16, 1522/17, 1522/18), 1523/10 (1523/15, 1523/16, 
1523/17), 1525/4 (1525/5, 1525/6, 1525/7), 1526 (1526/1, 1526/2, 1526/3), 1531 (1531/1, 1531/2), 1532 
(1532/1, 1532/2), 1536 (1536/1, 1536/2, 1536/3), 1538 (1538/1, 1538/2), 1542 (1542/1, 1542/2, 1542/3), 
1543 (1543/1, 1543/2, 1543/3), 1544 (1544/1, 1544/2, 1544/3), 1545/1 (1545/6, 1545/7, 1545/8), 1545/2 
(1545/9, 1545/10, 1545/11), 1545/5 (1545/12, 1545/13, 1545/14), 1546 (1546/1, 1546/2, 1546/3), 1547 
(1547/1, 1547/2, 1547/3), 1548 (1548/1, 1548/2, 1548/3), 1549 (1549/1, 1549/2, 1549/3), 1550 (1550/1, 
1550/2, 1550/3), 1551 (1551/1, 1551/2, 1551/3), 1552 (1552/1, 1552/2, 1552/3), 1553 (1553/1, 1553/2, 
1553/3), 1578/57 (1578/359, 1578/360), 1578/196 (1578/361, 1578/362), 1578/299, 1578/339 (1578/363, 
1578/364), 1578/341 (1578/365, 1578/366), 1578/342 (1578/367, 1578/368), 1578/345 (1578/369, 
1578/370), cz. 1578/347, 1578/350 (1578/381, 1578/382), 1578/352,

- przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych i budowę/przebudowę urządzenia wodnego, 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem działki:

Gmina Piekoszów

obręb 0013 Piekoszów, numer ewidencyjny działki: 1576, 1567, 1578/347. 

Wyjaśniam, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, symbolem „cz.” poprzedzono 
numer działki, której część jest przeznaczona pod inwestycję. Pogrubioną czcionką zostały oznaczone 
numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (przebieg inwestycji).

Równocześnie zawiadamiam, iż przedmiotowa sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie 
określonym w art. 11g ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Niezałatwienie sprawy w wyżej określonym terminie wynika z konieczności 
umożliwienia stronom zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem rozstrzygnięcia.
Wobec powyższego, na podstawie art. 36 Kpa wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 
30.03.2018r. Ponadto informuję, że na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie 
służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu 
wyższego stopnia, w tym przypadku do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem organu 
prowadzącego postępowanie, tj. Wojewody Świętokrzyskiego.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 

Z-ca dyrektora
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości


