
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 27-04-2021

Znak: SPN.III.7820.1.8.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 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.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.10.2020 r., pismo bez znaku, uzupełnionego 
pismami: z dnia 18.11.2020 r., znak: O.KI.I-1.4111.5.2020.42.mb, z dnia 26.02.2021 r., znak: TJ-
47.0666.MJ.JK.2021 oraz z dnia 08.03.2021 r., znak: TJ-77.0666.MJ.JK.2021, Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, 
wydana została decyzja Nr 2/21 z dnia 27.04.2021 r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy 
Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne 
oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w związku 
z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym 
w Projekcie budowlanym zamiennym. 
Zakres zmian dotyczy średnicy projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinkach:
- 3GW1 ÷ 3GW2 od km 5+816 do km 6+334 drogi krajowej Nr 42 (obwodnica Wąchocka),
- 5GW1 ÷ 5GW2 od km 6+652 do km 6+740 drogi krajowej Nr 42 (obwodnica Wąchocka),
- 6GW1 ÷ 6GW2 w km 7+430 drogi krajowej Nr 42 (obwodnica Wąchocka),
- 7GW1 ÷ 7GW2 od km 8+340 do km 8+610 drogi krajowej Nr 42 (obwodnica Wąchocka),
- 8GW1 ÷ 8GW2 od km 7+942 do km 7+960 drogi krajowej Nr 42 (obwodnica Wąchocka) 
oraz budowy infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji telemetrycznej Ø 50x4,6 RHDPE wraz 
z zasobnikami złączowymi i przewodem telemetrycznym, układanej wzdłuż projektowanych 
odcinków gazociągu.

Strony z treścią decyzji mogą zapoznać się na stronie internetowej - Biuletynu Informacji 
Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w zakładce obwieszczenia.

Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.
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 zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku 
A Urzędu. Bieżące informacje dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach dostępne są na stronie internetowej www.kielce.uw.gov.pl.



Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za 
pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej 
wydaniu. 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 następuje poprzez: wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń 
i zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, 
Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, Urzędu Miasta Skarżysko- Kamienna oraz Urzędu Miasta 
w Starachowicach, a także poprzez publikację w prasie lokalnej – tj. w „Tygodniku Skarżyskim” 
i w „Tygodniku Starachowickim”.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
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