
 

  WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
 
Znak:IG-II.7840.01.90.2012 

  
Kielce, 2012-07-03  

 
OBWIESZCZENIE  

 
 Na podstawie art. 24 ust. 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 ust. 2 pkt 8 obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 22.10.2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 193 poz. 1194) oraz art. 
49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z 
późniejszymi zmianami) 

 
Wojewoda Świętokrzyski 

 
zawiadamia, Ŝe na wniosek pełnomocnika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, w dniu 20.06.2012r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla 
inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km 34+214 do km 35+760 w granicach 
administracyjnych Miasta i Gminy Działoszyce” polegającej na rozbudowie odcinka drogi 
wojewódzkiej klasy G i skrzyŜowań wraz z budową systemu odwodnienia, przebudową sieci 
wodociągowej, sieci teletechnicznej, sieci elektrycznej i oświetlenia ulicznego, przeniesieniu kapliczki, 
umocnieniu skarp i dna rzek Sancygnówki i Jakubówki zapewniając podniesienie jakości obsługi 
komunikacyjnej Miasta i Gminy Działoszyce oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania drogi 
na środowisko. 
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 
- obręb 01 Działoszyce: 259/1; 596; 599; 601/2; 804/1; 804/2; 601/4; 685/5; 644; 402/1; 635,  
- obręb 7 Dziekanowice: 17/1; 15; 16; 48/1; 18/1; 68/1; 79/1; 80/1; 5/10; 5/12; 5/14; 6/5; 6/7; 7/5; 

7/7;7/9; 8/4; 8/6; 9/3; 10/1. 
 
Zajęcia czasowe, na działkach nr: 
- obręb 01 Działoszyce: 602; 636; 613; 631;642;712; 257; 708; 711, 
- obręb 7 Dziekanowice: 26; 37; 38; 5/13; 7/6; 48/2;68/2; 7/8; 7/10. 

 
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale 

Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 
3, budynek A, pokój 503 (V p.)  w godzinach od 8 00 - 15 00.  

 
Wyjaśnia się, Ŝe stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego 

ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iŜ nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o 
wszczęciu postępowania w powyŜszej sprawie.  
Jednocześnie informuje się, Ŝe strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia 
zawiadomienia w sposób określony wyŜej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeŜenia co do zebranych 
dowodów i materiałów ( pod wyŜej wskazanym adresem). 
 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 
 

Po wyŜej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody  
i materiały. 
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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; 
Działoszyce, obręb ewidencyjny 01 
Dziekanowice, obręb ewidencyjny 7 
zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


