
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 19-03-2021

Znak: SPN.III.7821.1.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 
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 2020r., poz. 1363 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że w dniu 18.03.2021r. wydał decyzję, którą uchylił decyzję Starosty Sandomierskiego 
Nr 9/2020 z dnia 31.12.2020r., znak: AB.6740.9.2020. SPEC, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 001146T Szymanowice Górne przez 
wieś od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Szymanowice” i umorzył postępowanie organu 
I instancji w całości.

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 komunikacji elektronicznej - adres e-mail: 
sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl, platformy ePUAP - adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP, 
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.

Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem 

postępowania w sprawie wydania decyzji Nr 9/2020 z dnia 31.12.2020r., znak: AB.6740.9.2020. SPEC.
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 Nadwiślańskim”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w urzędowym 
publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej: Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz Urzędu Gminy i Miasta 
Klimontów.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału
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