
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

                                                                                         Kielce, 2014-05-26 
IN-II.7840.1.71.2014 

 

OBWIESZCZENIE 
 

      Na podstawie art. 60 ust. 1 i art. 57 w związku z art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.       
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz art. 
49 i art.109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
2013 poz. 267) 

Wojewoda Świętokrzyski 
zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Marszałka 
Województwa w dniu 26.05.2014r. została wydana decyzja Nr 82/2014 w sprawie budowy 
telekomunikacyjnej linii kablowej (rurociągu kablowego wraz ze studniami kablowymi                     
i zasobnikami kablowymi wraz z posadowieniem szafy telekomunikacyjnej) od złącza 67.1 
(Wąsosz) do szafy dystrybucyjnej w m. Stadnicka Wola (65), na działkach w jednostce 
ewidencyjnej Końskie - miasto i Końskie – obszar wiejski: 

• nr ewid. 189/4, 826, 189/3, 288, 221, 172/1204, 172/1201, 1896, obręb ewid. 46 - Wąsosz; 
• nr ewid. 405, obręb ewid. 11 – Górny Młyn; 
• nr ewid. 417, 152, obręb ewid. 14 - Izabelów; 

• nr ewid. 419, obręb ewid. 32 - Pomyków; 
• nr ewid. 5223/4, 3157/1, 3141/127,  3148/1, 3141/198, 3145/2, 3141/197, 3141/200, 

3141/201, obręb ewid. 2 – miasto Końskie; 
• nr ewid. 3126/1, 3126/2, obręb ewid. 5 – miasto Końskie; 
• nr ewid. 316, obręb ewid. 39 – Stadnicka Wola, 

w ramach zadania pt: „Regionalna sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 
świętokrzyskie – obszar inwestycyjny I”. 
               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. 
Stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie są: inwestor oraz właściciele użytkownicy wieczyści 
lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji obejmujący 
działki w jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto i Końskie – obszar wiejski: 

• nr ewid. 189/4, 826, 189/3, 288, 221, 172/1204, 172/1201, 1896, obręb ewid. 46 - Wąsosz; 
• nr ewid. 405, obręb ewid. 11 – Górny Młyn; 
• nr ewid. 417, 152, obręb ewid. 14 - Izabelów; 
• nr ewid. 419, obręb ewid. 32 - Pomyków; 
• nr ewid. 5223/4, 3157/1, 3141/127,  3148/1, 3141/198, 3145/2, 3141/197, 3141/200, 

3141/201, obręb ewid. 2 – miasto Końskie; 
• nr ewid. 3126/1, 3126/2, obręb ewid. 5 – miasto Końskie; 
• nr ewid. 316, obręb ewid. 39 – Stadnicka Wola. 

 


