
     
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI                   Kielce, 25.02.2014r. 

Znak: IN-III.7820.1.3.2014 
 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez 
pełnomocnika, z dnia 31.01.2014r. (data wpływu do tut. organu 04.02.2014r.), pismo bez znaku,  

zostało wszcz ęte post ępowanie  w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewod y 
Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r., znak: IG .III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizacj ę 
inwestycji drogowej  pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa 
świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, w związku z istotnym odstąpieniem od 
zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie dotyczącym 
m.in.: wprowadzenia nowych typów barier ochronnych na całym odcinku drogi, długości i wysokości ekranów 
akustycznych, wykonania kanału technologicznego, wykonania dodatkowych zjazdów indywidualnych. 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury  
i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 
835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.  

Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej 
sprawie.  
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia 
zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów 
i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrze żenia zło żone przez strony w trakcie post ępowania 
administracyjnego, znajd ą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.  

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

Jednocześnie informuje się, że w związku z wnioskiem Inwestora o przeprowadzenie ponownej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.) przekazał pismem z dnia 
25.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.3.2014 dokumenty dołączone do wniosku o wydanie decyzji o zmianie decyzji 
Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011, tj. wniosek o wydanie 
decyzji wraz z materiałami, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wnosząc  
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 

 
 
 
 
 


