
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 15-02-2019

Znak: SPN.III.7821.1.3.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz 
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 2018r., poz. 1474)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15.02.2019r., znak: SPN.III.7821.1.3.2018, którą uchylił w części i w tym 
zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego 
z dnia 10.08.2018r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
„Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej  i Kochanowskiego w Busku- Zdroju" wraz 
z infrastrukturą techniczną.

Strony z decyzją mogą zapoznać się 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. 

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem 
postępowania w sprawie wydania decyzji Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 10.08.2018r., znak: AB.6740.15.1.2017.

Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.
Od decyzji, o której mowa wyżej, stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, 
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 Kpa zawiadomienie 
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Publiczne ogłoszenie obwieszczenia następuje poprzez: publikację w prasie lokalnej tj. w „Tygodniku Ponidzia”, 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie 
Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Busku-
Zdroju oraz Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek 

Dyrektor
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wywieszono od dnia …..……….……do dnia …………....….

Miejsce wywieszenia …………………………….…………….
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