
               
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

         Znak: IG.II.7840.D.10.2011  

          Kielce, 2011-03-30   

OBWIESZCZENIE  
   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) a związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) 

                              Wojewoda Świętokrzyski  
zawiadamia, że na wniosek Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, z dnia 
28.01.2011r., 

wydał w dniu 29 marca 2011 roku decyzję Nr 12/2011 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
„Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi” – roboty drogowe, 
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieci elektryczne i sieci 
teletechniczne: 
■ w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 764 (Kielce – Raków – Staszów – Połaniec)     
od km 38+700 do km 39+334, na działkach nr ewid. 2802, 2835, 2839 (ul. Sienieńskiego),    
nr ewid. 2867 (ul. Rynek), nr ewid. 2746 (ul. Klasztorna) w obrębie 18 Raków,  
■ w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 756 (Starachowice – Łagów – Szydłów – 
Stopnica) – odcinek o długości ok. 50 m w miejscu skrzyżowania z drogą wojewódzką         
Nr 764, na działce nr ewid. 2747/2 (ul. Łagowska) w obrębie 18 Raków,   
■ oraz na działkach (graniczących z w/w drogami wojewódzkimi) nr ewid. 2732, 2482, 2522, 
2548, 2631, 2676, 2699, 2721, 2730, 2731, 2735, 2738/1, 2743, 2744, 2745, 2836, 2737, 
2838/2, 2903, 2938/2, 2961, 2962, 2976/3, 2979, 2986  w obrębie 18 Raków  
– w jednostce ewidencyjnej Raków.  
           Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa – 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 502 (V p.) od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 8.00 do 15.00.  
           Jednocześnie informuje się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie 
decyzji, o której mowa wyżej.  
           Zapoznanie się z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe. 
           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: 
1) w granicach inwestycji, 
2) w obszarze oddziaływania inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe 
do działek inwestycji w obrębie 18 Raków w jednostce ewidencyjnej Raków.  
– zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu. 
 

                                     
 

 

 


