
                 
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 26-03-2019
Znak: SPN.III.7820.1.28.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) 
w związku z art. 11f ust. 3 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 na wniosek z dnia 25.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.164.2019.MG, Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
o wycofanie wniosku z dnia 20.12.2018r., pismo bez znaku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania 
z projektowaną obwodnicą DK 73”, na terenie miasta i gminy Morawica
wydał decyzję Nr 5/19 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od 
skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanych w obwieszczeniu 
z dnia 25.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.28.2018, zamieszczonym w dniach 29.01.2019r. – 12.02.2019r. na 
tablicach ogłoszeń i w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Morawicy oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, a także w prasie lokalnej 
dotyczącej terenu powiatu kieleckiego, tj. w „Echu Dnia” w dniu 29.01.2019r. 
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. 810, od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 7:30 ÷ 15:30. Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe. 

Od decyzji służy odwołanie od Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody 
Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. 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: wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
i zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej: 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy oraz publikację 
w prasie lokalnej, tj. w „Echu Dnia”.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 

Z-ca dyrektora
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości


		2019-03-26T07:58:23+0000
	Inga Matuszewska




