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  WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
 
Znak:IG.II.7111.D-123/08 

  
Kielce, 2011.02.28 

OBWIESZCZENIE 
 

 Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z 
późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. 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 i art. 61 § 4 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 

 
Wojewoda Świętokrzyski 

 
zawiadamia, że na wniosek Pana Mirosława  Tomczyk  w dniu 11 lutego 2011r. Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie znak: DOA/ORZ/7201/1084/10/11 wznawiające 
postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
z dnia 23 lipca 2009r. znak: DOA/ORZ/711/514/09 LWA-2. 
W/w decyzją Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję  Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2009r. Nr 19/2009 znak: IG.II.7111.D-123/08  zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, ul. 
Jagiellońska 72, 25-602 Kielce inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku 
Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z budową obwodnicy miejscowości Nowa Słupia 
łączącej drogę wojewódzką Nr 753 z drogą wojewódzka Nr 751”. 
 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia 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.  

Zapoznania się z treścią nie jest obowiązkowe. 
Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postanowienie jest ostateczne. Zgodnie z art. 142 

Kpa strona może je zaskarżyć we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem 
decyzji. 

Stosownie do art. 49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie postanowienie, o którym mowa 
wyżej. 
 
 
 
 

 
 
 


