
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

 

Kielce, 01.12.2011r. 
Znak: IG.III.7820.14.2011 
 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 193,  
poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

zawiadamia, Ŝe na wniosek z dnia 22.09.2011r., uzupełniony pismem z dnia 21.10.2011r., 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, 

wydana została decyzja Nr 11/11 z dnia 01.12.2011r., znak: IG.III.7820.14.2011 o zezwoleniu na 
realizacj ę inwestycji drogowej  pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi krajowej Nr 42 w km 187+340  
w miejscowości Skórnice (…)” na części nieruchomości połoŜonych w gminie Fałków, obręb 17 
Skórnice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Końskich  
nr ewid.: 707 i 534.  

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala 
lokalizację (przebieg) inwestycji drogowej wraz z określeniem linii rozgraniczających teren, warunki 
wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, potrzeb obronności państwa oraz  
wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zatwierdza projekt 
budowlany, określa termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do 
dalszego uŜytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych.  

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących 
przedmiotem postępowania.  

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 811 (VIII p.),  
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.  
Jednocześnie wyjaśnia się, Ŝe w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej uwaŜa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia 
niniejszego zawiadomienia stronom słuŜy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.  

Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe. 

 
 
 
 
 


