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  WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
 
Znak:IG.II.7840.5.2011 

  
Kielce, 2011.01.28 

 
OBWIESZCZENIE  

 
 Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu 
informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)  

 
 
                Wojewoda Świętokrzyski 
 

zawiadamia, że: 
1. w dniu 28 stycznia 2011 roku wydał postanowienie Znak: IG.II.7840.5.2011 

nakładające na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/65, 25-650 Kielce 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową 
obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka – odcinek I” obejmujący obiekt 
budowlany pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku km 0+000,00 – 4+164,00 (18+011,00 
– 22+175,00) wraz z budową dróg dojazdowych DD8, DD9, budową i przebudową urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz rozbiórką obiektów budowlanych” – w sposób uwzględniający rodzaj 
i skalę planowanego przedsięwzięcia, 
 

2. w dniu 28 września 2010 roku wydał postanowienie Znak: IG.II.7840.5.2011  
o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 
73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy 
miejscowości Morawica i Wola Morawicka – odcinek I” obejmujący obiekt budowlany pn. 
„Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku km 0+000,00 – 4+164,00 (18+011,00 – 22+175,00) 
wraz z budową dróg dojazdowych DD8, DD9, budową i przebudową urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz rozbiórką obiektów budowlanych” - do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę 
raportu oddziaływania na środowisko. 

 
Z treścią ww. postanowień można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji, 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pok. 504 
(V p.) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do  1500 . 
 

Niezależnie od powyższego, stosownie do zapisu art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 03.10.2008r. o 
udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Wojewoda 
Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informacj ę, że w ramach wszczętego w dniu 
14.01.2011r. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku 
od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości 
Morawica i Wola Morawicka – odcinek I” obejmujący obiekt budowlany pn. „Rozbudowa drogi 
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krajowej nr 73 na odcinku km 0+000,00 – 4+164,00 (18+011,00 – 22+175,00) wraz z 
budową dróg dojazdowych DD8, DD9, budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
rozbiórką obiektów budowlanych”  będzie przeprowadzone postępowanie w sprawie ponownej oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  

Postępowanie zakończone zostanie wydaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. 

 
Z aktami sprawy dot. złożonego wniosku o pozwoleniu na budowę można zapoznać się Wydziale 
Infrastruktury i Geodezji, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 
3, budynek A, pok. 504 (V p.) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do  1500 . 
 
Ponadto, w terminie 21 od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia 
można składać uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów - pod wyżej wskazanym 
adresem. 
Wnioski te rozpatrzy Wojewoda Świętokrzyski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


