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WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI         Kielce, 30.06.2011r. 

Znak: IG.III.7820.5.2011 
 
 
 
 

OBWIESZCZENIE 

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

Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) mając na uwadze przepisy art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

zawiadamia, Ŝe na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
22.06.2011r., znak: GDDKiA-O/KI-P-2-ww-4111-5-34/11 w sprawie nadania decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego Nr 5/11 z dnia 20.06.2011r., znak: IG.III.7820.5.2011 rygoru natychmiastowej 
wykonalności,  
wydane zostało postanowienie  z dnia 30.06.2011r., znak: IG.III.7820.5.2011 o nadaniu 
rygoru natychmiastowej wykonalno ści decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 5/11  z dnia 
20.06.2011r., znak: IG.III.7820.5.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do pól między zjazdami publicznymi 
z drogi dojazdowej nr 5 od km 0+746 do km 1+042 na terenie gminy Zagnańsk w ciągu drogi 
krajowej S7.  
 

W związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego Nr 5/11 z dnia 20.06.2011r., znak: IG.III.7820.5.2011, przedmiotowa decyzja 
zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie oraz uprawnia do 
rozpoczęcia robót budowlanych. 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy 
właściciel lub uŜytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niŜ w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności – wysokość odszkodowania powiększa się  
o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa uŜytkowania wieczystego. 
W sprawie wydania nieruchomo ści nale Ŝy kontaktowa ć się z Generaln ą Dyrekcj ą Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Pade rewskiego 43/45, 25-950 Kielce, tel. 
(41) 345 74 31. 
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Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących 
przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 5/11  
z dnia 20.06.2011r., znak: IG.III.7820.5.2011. 

Strony z postanowieniem mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 
811 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.  

Jednocześnie wyjaśnia się, Ŝe w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu postanowienia 
uwaŜa się za doręczone. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia 
stronom słuŜy prawo wniesienia zaŜalenia na postanowienie do Ministra Infrastruktury za 
pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego. 

Zapoznanie z treścią postanowienia nie jest obowiązkowe. 

 


