WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2013-06-04

Znak:IG-II.7840.4.17.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. z 2007r. Nr 16,
poz. 94 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2013r., poz.
267)

Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w
dniu 04.06.2013r. wydał decyzję Nr 9/CD/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pt.: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg
równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 127,190 linia Nr 4 (CMK) Grodzisk
Mazowiecki – Zawiercie”.
Inwestycja jest przewidziana do realizacji na terenie:
- działki zajmowane pod inwestycję:
1403/1, 1404/1, 542/2, 544/4, 1134/1, 1378/6, 1378/7, 1462/2, 543/3, 443/2, 545/4, 646/6, 1379/3,
1380/1, 1381/1, 1373/2, 1382/1, 506/1485, 1383/1, 1384/1, 1384/3, 1361/2, 1400/1, 1366/2, 1401/1,
1371/2, 1356/2, 1357/2, 1358/2, 1362/2, 1365/2, 1368/2, 1386/4, 1402/1, 1378/2, 1367, 1385, 1461
- działki dla zajęć tymczasowych z uwagi na przebudowę linii energetycznej, wodociągu, budowy
zjazdów:
1359, 1360, 1363, 1364, 1373/1, 1371/1, 506/1484, 1368/1, 1366/1, 1365/1, 1362/1, 1361/1, 1358/1,
1357/1, 1356/1, 1402/2, 1401/2, 1400/2.
obręb Budy, gmina Fałków, powiat konecki.
Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 504
(Vp.) ,od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej,
zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie czternastu dni od
dnia jej doręczenia.

Zapoznanie z treścią tej 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; obręb ewid. Budy, jednostka ewid. Fałków,
zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu.

