
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 25-03-2019

Znak: SPN.III.7821.1.4.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 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 zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie 
rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 7/2018 Starosty 
Kieleckiego z dnia 15.10.2018r., znak: B-II.672.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Radlin” na terenie gminy Górno. 

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. 810, 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. 
Publiczne ogłoszenie obwieszczenia następuje poprzez: publikację w prasie lokalnej tj. w „Echu Dnia”, 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - 
Biuletynie Informacji Publicznej: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Starostwa 
Powiatowego w Kielcach oraz Urzędu Gminy Górno. 
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie 7 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 7/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 15.10.2018r., znak: 
B-II.672.9.2018.

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 Górno
obręb 0011 Radlin: cz. 274, 275 (275/1,275//2), 277/1, 277/2 (277/3, 277/4), 280/2 (280/20, 280/21), 
280/19 (280/22, 280/23), 282 (282/1, 282/2), 284/13, 286/1, 288/6, 290/6, 295/3 (295/21, 295/22), 295/4 
(295/23, 295/24), 295/5 (295/25, 295/26), 295/6, 295/8 (295/17, 295/18), 295/9 (295/19, 295/20), 295/10 
(295/13, 295/14), 295/11 (295/15, 295/16), 295/12, 296 (296/1, 296/2, 296/3, 296/4), 297 (297/1, 297/2, 
297/3, 297/4), 298 (298/1, 298/2, 298/3, 298/4), 299/32, 299/34, 300/22, 302/8, 303/8, 1947/1 (1947/3, 
1947/4), 1942 (1942/1, 1942/2), 1947/2 (1947/5, 1947/6, 1947/7), 1948 (1948/1, 1948/2), 1949 (1949/1, 
1949/2), 1950 (1950/1, 1950/2), 1951 (1951/1, 1951/2), 1952 (1952/1, 1952/2), 1953 (1953/1, 1953/2), 1954 
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(1954/1, 1954/2), 1955/1 (19553, 1955/4), 1956 (1956/1, 1956/2), 1957 (1957/1, 1957/2), 1958, 1960 
(1960/1, 1960/2), 1961 (1961/1, 1961/2), 1962 (1962/1, 1962/2), 1963 (1963/1, 1963/2), 1964/3, 1965, 
1969/3, 1969/4 (1969/41, 1969/42), 1969/7, 1969/8 (1969/39, 1969/40), 1969/10 (1969/24, 1969/25), 
1969/11 (1969/26, 1969/27), 1969/13 (1969/28, 1969/29), 1969/14 (1969/30, 1969/31), 1969/16 (1969/37, 
1969/38), 1969/20, 1969/22 (1969/32, 1969/33), 1969/23 (1969/34, 1969/35, 1969/36), 1970 (1970/1, 
1970/2), 1971 (1971/1, 1971/2), 1972 (1972/1, 1972/2), 1973 (1973/1, 1973/2), 1974 (1974/1, 1974/2), 1975 
(1975/1, 1975/2), 1976 (1976/1, 1976/2), 1977 (1977/1, 1977/2), 1978 (1978/1, 1978/2), 1979 (1979/1, 
1979/2), 1981 (1981/1, 1981/2), 1982 (1982/1, 1982/2), 1983 (1983/1, 1983/2), 1984 (1984/1, 1984/2), 1985 
(1985/1, 1985/2), 1986 (1986/1, 1986/2), 1987 (1987/1, 1987/2), 1988 (1988/1, 1988/2), 1989 (1989/1, 
1989/2), 1990 (1990/1, 1990/2), 1991 (1991/1, 1991/2), 1992 (1992/1, 1992/2), 1993 (1993/1, 1993/2), 1996 
(1996/1, 1996/2), 2030 (2030/1, 2030/2), 2031 (2031/1, 2031/2), 2032 (2032/1, 2032/2), 2033 (2033/1, 
2033/2), 2042 (2042/1, 2042/2), 2043 (2043/1, 2043/2), 2045 (2045/1, 2045/2), 2046 (2046/1, 2046/2), 2047 
(2047/1, 2047/2), 2048 (2048/1, 2048/2), 2049 (2049/1, 2049/2), 2051 (2051/1, 2051/2), 2053 (2053/1, 
2053/2), 
- przeznaczone pod przebudowę sieci uzbrojenia terenu, oznaczone w ewidencji gruntów 
i budynków numerami działek:
Gmina Górno
obręb 0011 Radlin: 274, 291, 292, 1969/14 (1969/31), 1996 (1996/2), 2008/3, 2009, 2010/1, 2010/2, 2016, 
2019, 2053 (2053/2), 
- przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych, oznaczone w ewidencji gruntów 
i budynków numerami działek:
Gmina Górno
obręb 0011 Radlin: 291, 292,
- przeznaczoną do wykonania robót budowlanych na terenie wód płynących, działka nr ewidencyjny 325/2 
obręb 0011 Radlin, gmina Górno.
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 pasa drogowego).

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na ustawowy obowiązek zapewnienia stronom udziału 
w postępowaniu oraz możliwości wniesienia uwag bądź zastrzeżeń co do zgromadzonego materiału 
dowodowego, na podstawie art. 36 Kpa wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 02.05.2019r. 
Zgodnie z art. 37 Kpa 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
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