
Kielce, dnia 15-06-2022
Znak: SPN.III.7821.1.6.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia 
w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 9/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 20.04.2022 r., znak : 
B-II.672.39.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 0383T na 
odcinku od km 0+645 do km 2+882,77 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0384T od km 6+104,71 do km 6+046,60 
w miejscowości Ostrów, gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. 
Świętokrzyskie.”

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 810, 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 w powyższej sprawie. 

Publiczne ogłoszenie obwieszczenia następuje poprzez: publikację w prasie lokalnej - „Echo Dnia”, wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej: 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Urzędu Miasta i Gminy 
Chęciny. 
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie 5 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 zastrzeżenia 
złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego.
Po wyżej wyznaczonym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o zgromadzone w trakcie postępowania materiały. Wgląd 
w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości objętych decyzją Nr 9/2022 Starosty 
Kieleckiego z dnia 20.04.2022 r., znak: B-II.672.39.2021.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na ustawowy obowiązek zapewnienia stronom udziału w postępowaniu oraz 
możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, na podstawie art. 36 Kpa wyznaczam nowy termin 
rozpatrzenia sprawy do dnia 29.07.2022 r. Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, które 
zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia, w tym przypadku do Ministra Rozwoju i Technologii, za 
pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Wojewody Świętokrzyskiego.
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