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WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI               Kielce, 28.05.2014r. 

Znak: IN-III.7820.1.4.2014 

 
 

OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 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.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 
267 z późn. zm.) 
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
 

zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.02.2014r., znak: 
MZD/WP/RPD/7041/11/02/11-14, uzupełniony pismami z dnia 21.03.2014r., znak: 
MZD/WP/RPD/7041/11/03/11-14 oraz z dnia 10.04.2014r., znak: MZD/WP/RPD/7041/11/05/11-14 

została wydana decyzja Nr 7/14 z dnia 28.05.2014r.,  znak: IN-III.7820.1.4.2014  o zezwoleniu 
na realizacj ę inwestycji drogowej  pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego 
(DW Nr 764) na Bukówce w Kielcach”. 

Przedmiotowa decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje: 

- nieruchomo ści znajduj ące si ę w liniach rozgraniczaj ących teren, oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków numerami działek: 

Kielce Miasto: 
obr ęb 0024, numery działek : 1910/3 (1910/8, 1910/9), 1910/6, 1910/7 (1910/10, 1910/11),  

obr ęb 0032, numery działek : 1031/2 (1031/3, 1031/4, 1031/5), 
- nieruchomo ści poza liniami rozgraniczaj ącymi teren, oznaczone w ewidencji gruntów  
i budynków: 

Kielce Miasto: 
obr ęb 0024, numer działki: 1910/7 (1910/11), 
obr ęb 0031, numery działek : 41/2, 41/20, 

obr ęb 0032, numery działek : 1031/1, 1031/2 (1031/4, 1031/5), 1111/41. 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką 
zostały oznaczone numery działek znajdujące się w liniach rozgraniczających teren. 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala 
lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, 
zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt 
budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości, ustala obowiązek dokonania 
przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz  
z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.  

Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do 
niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia Prezydenta Miasta Kielce do faktycznego 
objęcia nieruchomości w posiadanie oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.  

Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren staną się z mocy prawa własnością 
Województwa Świętokrzyskiego, z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie 
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prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnych 
postępowaniach przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub 
użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się 
o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

 
 W sprawie wydania nieruchomo ści nale ży kontaktowa ć się z Miejskim Zarz ądem 
Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce,  tel. (41) 34 02 850. 

 
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących 

przedmiotem postępowania.  
 
Strony z decyzją mogą zapoznać się 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.  

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia 
doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


