
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 01-06-2021

Znak: IR.II.746.32.2021

OBWIESZCZENIE
    Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 
i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 
2021r., poz. 735)

Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia, że na wniosek PKP LHS Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, 

ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, reprezentowanej przez pełnomocnika z dnia 27.05.2021r., 
w dniu 28.05.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na 
budowie masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na stacji Gołuchów LHS 
w km 271+442 linii kolejowej nr 65. Inwestycja na działkach nr ewid. 715/19 i 715/33, obręb 0018 
Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije – stanowiących teren zamknięty kolejowy. 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy 
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 04.06.2021 r. na stronie BIP tut. urzędu oraz na tablicach ogłoszeń tut. organu oraz Urzędu 
Gminy Kije. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia 
uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w 
powyższej sprawie. 

Jednocześnie informuje się, że strony postępowania mogą składać wypowiedzi 
i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów (pod wyżej wskazanym adresem).

                               Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po  wyżej  wyznaczonym  terminie  sprawa   zostanie   rozpatrzona  w  oparciu  o posiadane
dowody i materiały.

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 0018 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije, zgodnie 
z załącznikiem graficznym załączonym do wniosku.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek
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