WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 29-03-2021

Znak: IR.II.746.76.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm.)

Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska
21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika z dnia 01.12.2020 r., (uzupełniony
i zmieniony dnia 05.01.2021 r. oraz dnia 29.01.2021 r.), w dniu 29.03.2021r. została wydana
decyzja Nr XV/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie
zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego
napięcia 15 kV oraz kanalizacji kablowej o długości 54 m na terenach zamkniętych kolei w km
186+143 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny (działka nr 2/4),
o długości 25 m na terenach zamkniętych kolei w km 0+730 linii kolejowej nr 567 Piaski - Kielce
Herbskie (działki nr 6/543, 308/4) oraz o długości 74 m na terenach zamkniętych działki nr 307/2
położonych na terenie miasta Kielce. Inwestycja na działkach o nr ewid. 2/4, obręb 0010 Kielce,
308/4, 6/543, 307/2, obręb 0005 Kielce, w jednostce ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren
zamknięty kolejowy.
Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A,
w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, po uprzednim kontakcie telefonicznym
pod numerem telefonu 41-342-14-52.
Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 Kpa, upublicznienie niniejszego ogłoszenia nastąpiło
w dniu 31.03.2021r. na stronie BIP tut. urzędu oraz na tablicach ogłoszeń tut. organu oraz Urzędu
Miasta Kielce. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji
w powyższej sprawie.
Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.
Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:
- w granicach inwestycji,
- w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek
inwestycji, położone w obrębie 0005 Kielce i obrębie 0010 Kielce, w jednostce ewid. 266101_1
Kielce - zgodnie z załącznikiem graficznym załączonym do wniosku.
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Leszek Śmigas
Z-ca Dyrektora
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data ogłoszenia obwieszczenia: ..............

