
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 24-03-2021

Znak: SPN.III.7820.1.10.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 1842 ze zm.)

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

zawiadamia, że wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy znak: SPN.III.7820.1.10.2020 do dnia 
23.04.2021r., wszczętej na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.12.2020r., 
znak: ŚZDW.RWD.4110.83.2020.KA, uzupełniony pismem z dnia 15.02.2021r., znak: ŚZDW.R-
WD.4110.042.2021.KA oraz z dnia 24.02.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.057.2021.KA, w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy 
m. Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odc. Busko-Zdrój – 
Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, na 
terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim.

Niniejsze zawiadomienie następuje poprzez umieszczenie go w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na stronie 
internetowej Urzędu oraz w siedzibie tut. organu, tj. w budynku A Urzędu, al. IX Wieków Kielc 3, 25-
516 Kielce.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu strony w sprawie mogą 
kontaktować się: telefonicznie pod nr tel.: (41) 342 16 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:30 do 15:30, za pośrednictwem platformy ePUAP - adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP, 
komunikacji elektronicznej - adres e-mail: sekretariat.wiin@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.

Ogłoszenie zawiadomienia w powyższy sposób wyłącza wywodzenie wobec tut. organu 
środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do 
rozpoznania sprawy znak: SPN.III.7820.1.10.2020, bez nieuzasadnionej zwłoki.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert  Szczerba

Kierownik Oddziału Nadzoru i Spraw 
Organizacyjnych.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
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