
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

                                                                                        Kielce, 2012-10-26 
IG-II.746.18.2012 

 

OBWIESZCZENIE  
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. z 2012r. Dz. U. poz. 647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 
 

Wojewoda Świętokrzyski 
 
zawiadamia, że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, 

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez 
Pełnomocnika w dniu 26 października 2012r. została wydana decyzja Nr IXX/2012 w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej 
na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 ST PN 6,3 MPa MOP 6,0 MPa zasilającego 
SRP Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w km około 
191,2 linii Nr 025 Łódź Kaliska – Dębica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 w ul. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” na 
działkach o nr ewid.: 1/28, 1/29, obręb 38, jednostka ewidencyjna Ostrowiec Świętokrzyski  – 
stanowiących teren zamknięty.  
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w budynku 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 
504 (V p.)  w godzinach od 8 00 - 15 00.  

Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie 
decyzji administracyjnej w powyższej sprawie.  

 
Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe. 

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

inwestycji, położone w jednostce ewidencyjnej; 
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski:  obręb 38 

 

zgodnie z częścią załącznikiem graficznym załączonym do wniosku. 

 
 

 


