
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

IN-II.7840.1.11.2014                                                              Kielce,2014-01-31  
          

 

OBWIESZCZENIE  
 

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) 
 
          Wojewoda Świętokrzyski 

 
zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Met pełnomocnika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, w dniu 31.01.2014 r.  zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 
budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn 
polegająca na budowie chodnika dla pieszych, przebudowie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej na odcinku od km 11+300 do km 14+167 w miejscowości Dobrowoda, gm. 
Busko – Zdrój (zakres robót zgodny z projektem budowlanym)” na działkach o nr ewidencyjnych: 
292 i 635/2 w obrębie ewidencyjnym: 25 Olganów, 436 w obrębie ewidencyjnym:7 Dobrowoda, 
498  w obrębie ewidencyjnym: 15 Piasek Wielki.  
 

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w 
Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 444 (IV 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 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.  
Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia 
doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co 
do zebranych dowodów i materiałów ( pod wyżej wskazanym adresem). 
 

                               Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 
 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody  
i materiały. 

Stosownie do art. 28 ust 2 Prawa budowlanego, stronami w postępowaniu w sprawie 
pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy 
nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu  tj. położonych w jednostce 
ewidencyjnej: 5 Busko Zdrój- obszar wiejski, 2 Nowy Korczyn, w obrębie ewidencyjnym: 25 
Olganów; 7 Dobrowoda; 15 Piasek Wielki,  zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu 
załączonym do wniosku. 

 


