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  WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
Znak:IG.II.7840.D.5.2011 

  
Kielce, 2011.10.03 

 
OBWIESZCZENIE  

 
 

 Na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1071 z późn. zm.)  

 
                Wojewoda Świętokrzyski 
 

podaje do publicznej wiadomości, Ŝe zostały zgromadzone w sprawie nowe dokumenty, niezbędne do 
rozpatrzenia wniosku z dnia 14.01.2011r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce 
działającego przez pełnomocnika, 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”, w tym postanowienie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.09.2011r. Znak: WOO-II.4242.66.2011.MGN.11 
uzgadniające realizację i określające warunki realizacji ww. przedsięwzięcia. 
Z kompletem akt sprawy dot. złoŜonego wniosku o pozwolenie na budowę oraz innymi dokumentami 
zgromadzonymi w związku z ponowną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko moŜna 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 . 
Ponadto, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia moŜna 
składać uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów – pod wyŜej wskazanym adresem.  
Wnioski te rozpatrzy Wojewoda Świętokrzyski. 
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 
 

Po upływie ustalonego wyŜej terminu Wojewoda Świętokrzyski wyda decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę planowanego przedsięwzięcia. 
 

Stosownie do art. 28 kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest kaŜdy, czyjego interesu prawnego lub 
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto Ŝąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 
obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele, uŜytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 
znajdujących się: 
- w granicach inwestycji, 
- w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji, połoŜone w 

jednostce ewidencyjnej; 
obręb ewid. 0030 Kielce, jednostka ewid. Miasto Kielce, 
obręb ewid. Bilcza, jednostka ewid. Gmina Morawica 
obręb ewid. Bieleckie Młyny, jednostka ewid. Gmina Morawica 
obręb ewid. Brzeziny, jednostka ewid. Gmina Morawica 
obręb ewid. Wola Morawicka, jednostka ewid. Gmina Morawica 
zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu. 

 
 


