WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 12-03-2021

Znak: SPN.III.7821.1.6.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.)
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia
że od decyzji Nr 5/2020 Starosty Sandomierskiego z dnia 11.12.2020r., znak: AB.6740.5.2020.SPEC o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – Boisko od km 0+000 do km
0+453,70” w gminie Klimontów, wpłynęło odwołanie oraz że zebrał materiał dowodowy i zakończył
postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.
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 Klimontów
obręb 0031 Śniekozy: 184/1 (184/2, 184/3), 185 (185/1, 185/2), 186 (186/1, 186/2), 187 (187/1, 187/2),
188/1 (188/2, 188/3), 189 (189/1, 189/2), 190/1 (190/2, 190/3), 191/1 (191/2, 191/3), 192/1 (192/2, 192/3),
193/1 (193/4, 193/5), 193/3 (193/6, 193/7), 195 (195/1, 195/2), cz. 203, 204 (204/1, 204/2, 204/3), 215
(215/1, 215/2), 216 (216/1, 216/2),
- niezbędną do realizacji inwestycji położne poza liniami rozgraniczającymi teren, oznaczone w ewidencji
gruntów i budynków numerami działek:
Gmina Klimontów
obręb 0031 Śniekozy: 70, 184/1 (184/3), 185 (185/2), 193/1 (193/5), 204 (204/3), 215 (215/2).
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).
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 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.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu strony w sprawie mogą kontaktować się:
telefonicznie pod nr tel.: (41) 342 16 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, za
pośrednictwem platformy ePUAP - adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP, komunikacji elektronicznej - adres email: wrr02@kielce.uw.gov.pl, operatora pocztowego oraz skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu
głównym do budynku A. Bieżące informacje dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach dostępne są na stronie internetowej www.kielce.uw.gov.pl.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem
postępowania w sprawie wydania ww. decyzji Starosty Sandomierskiego. 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 30.04.2021r. 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 Rozwoju, Pracy i Technologii, za pośrednictwem organu prowadzącego
postępowanie, tj. Wojewody Świętokrzyskiego.
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