
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

IN-II.746.1.2014                                                                 Kielce,2014-03-11  
          
 

 

OBWIESZCZENIE 
 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 
 

Wojewoda Świętokrzyski 
 

zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii 
Elektrycznej, Świętokrzyski Rejon Dystrybucji ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce w dniu 11.03.2014 
r. została wydana decyzja Nr  V/2014  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 
110kV, kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, sterowniczych  i teletechnicznych oraz 
infrastruktury zabezpieczającej istniejącą infrastruktur ę przed niekorzystnym wpływem 
projektowanej infrastruktury” na działkach o  nr ew idencyjnych:  375/6, 375/1, 376/1, 638/4, 638/1, 
347/4, 347/1, 348/1, 1400/1, 1400/3, 578/1, 1399/8, 1399/1, 213/1, 349/1 obręb 16 Łachów, gm. 
Włoszczowa – obszar wiejski, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie –stanowiących teren zamknięty 
PKP.  

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 
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 działki 

inwestycji, położonej w jednostce ewidencyjnej: Łachów, w obrębie ewidencyjnym: 16 Łachów, 
zgodnie z załącznikiem graficznym załączonym do wniosku. 

 


