
                
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 19-04-2021
Znak: SPN.III.7821.1.3.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że w dniu 16.04.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do 
istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Buskiego Nr 7/19 z dnia 
04.09.2020 r., znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci 
energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia 
ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne. 

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem 
postępowania.

Przedmiotowa decyzja obejmuje nieruchomości położone w mieście Busko-Zdrój, oznaczone 
w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
- przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej:
obręb 0011 m. Busko-Zdrój: numery ewidencyjne działek: 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23/2 (23/7, 
23/8), 23/3 (23/9, 23/10), 23/5 (23/11, 23/12), 23/6 (23/13, 23/14), 24/1 (24/2, 24/3), 25/2 (25/4, 25/5), 25/3 
(25/6, 25/7), 26/4 (26/7, 26/8), 26/5 (26/9, 26/10), 26/6 (26/11, 26/12), 27/1 (27/2, 27/3), 28/1 (28/2, 28/3), 
29/1 (29/2, 29/3), 30/3 (30/4, 30/5), 42/1 (42/2, 42/3), 43/2 (43/4, 43/5), 43/3 (43/6, 43/7), 44/2, 44/3 (44/4, 
44/5), 45/3, 45/4 (45/5, 45/6), 46/7, 46/8, 46/9, 46/10 (46/13, 46/14), 46/11 (46/15, 46/16), 46/12 (46/17, 
46/18), 48/6 (48/10, 48/11), 48/7 (48/12, 48/13), 48/8 (48/14, 48/15), 48/9 (48/16, 48/17), 49/1 (49/2, 49/3), 
50/3 (50/4, 50/5), 80/2 (80/3, 80/4), 81/1 (81/5, 81/6), 82 (82/1, 82/2), 86/1 (86/2, 86/3), 232/5, 232/7, 240/3 
(240/4, 240/5), 241/1, 241/2, 
- przeznaczone pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu:
obręb 0011 m. Busko-Zdrój: numery ewidencyjne działek: 23/3 (23/10), 24/1 (24/3), 30/2, 45/4 (45/6), 
50/2, 76/3, 77/5, 82 (82/2), 86/1 (86/3), 88/1, 108/6, 232/6, 238/2, 
obręb 0012 m. Busko-Zdrój: numer ewidencyjny działki: 260/5,

- przeznaczone pod budowę/przebudowę zjazdów:
obręb 0011 m. Busko-Zdrój: numery ewidencyjne działek: 44/3 (44/5), 45/4 (45/6), 76/1, 76/3, 77/5, 89, 
243,
- przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych:
obręb 0011 m. Busko-Zdrój: numery ewidencyjne działek: 30/2, 50/2, 232/6, 238/2, 
obręb 0012 m. Busko-Zdrój: numer ewidencyjny działki: 260/5.
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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.

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 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.
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 
Ponidzia”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym 
- Biuletynie Informacji Publicznej: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Starostwa 
Powiatowego w Busku-Zdroju oraz Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału
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