WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Znak: IG-II.7840.1.84.2013

Kielce, 2013-06-19

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 958) oraz art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia, że;
na wniosek pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul.
Paderewskiego 43/65, 25-650 Kielce z dnia 24.04.2013 r.
wydał w dniu 19 czerwca 2013 roku decyzję Nr 77/2013
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę:
dla inwestycji pn. „Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I Występa Zachód
w ciągu drogi ekspresowej S-7”, km 531+247 do km 531+494, na działkach o nr
ewid. 143/1, 142/5, 142/2, 142/3, 141/2, 140/4, 139/4, 138/4 obr. 11 Występa, jedn.
ewid. Łączna, pow. skarżyski.
Decyzji tej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią tej decyzji w Wydziale
Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al.
IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 504 (V p.) w godzinach od 8 00 - 15 00 od
poniedziałku do piątku.
Zapoznanie się z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie informuje się, że w myśl art. 49 kpa po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż
nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej.
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Stronami w postępowaniu w niniejszej sprawie, stosownie do art. 28
ust. 2 Prawa budowlanego, są 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 jednostce ewidencyjnej Łączna, obr. 11 Występa
zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu.

