
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: SPN .III.782U . 10.2022
Kielce, dnia 03-01-2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie 
rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 10/2022 Prezydenta 
Miasta Kielce z dnia 29.08.2022 r., znak: UA-IV.6740.2.7.2022. JK, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ulicą 
Łanową do posesji nr 40”.
Przedmiotowe postępowanie obejmuje nieruchomości położone w Mieście Kielce, obrębie 0030 M. Kielce, 
jednostka ewidencyjna: 266101_1 M. Kielce:

przeznaczone pod pas drogowy oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 102/6 
(102/8, 102/9), 105/3 (105/5,105/6), 105/4 (105/7,105/8), 244/3, 262/6 (262/8, 262/7, 262/9), 268/2 (268/3, 
268/4), 308/1, 329/1, 330/8, 331/1, 333/1, 334/8,335/1, 336/1, 338/4, 339/8, 340/3, cz 342/1, cz. 396, 397/1, 
398/5, 398/7, 399/3, 399/5, 400/1, 402/3, 403/3, 404/1, 405/1, 406/3, 407/1, 408/3, 409/1, 410/1, 411/1, 
413/1, 414/1, 416/3, 419 (419/1, 419/2), 420 (420/1, 420/2), 

przeznaczoną pod budowę/przebudowę innych dróg publicznych, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków numerem działki: 262/6 (262/7, 262/9), 268/2 (268/4).

Wyjaśniam, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale; symbolem „cz.” poprzedzono 
numer działki, której część jest przeznaczona pod inwestycję. Pogrubioną czcionką zostały oznaczone 
numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (przebieg pasa drogowego).

Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa publiczne ogłoszenie obwieszczenia następuje poprzez: 
publikację w prasie lokalnej, tj. w „Echu Dnia”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie 
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej: Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Miasta Kielce. Strony mogą zapoznać się z zebranym 
materiałem dowodowym oraz w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia 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
0 zgromadzone w trakcie postępowania materiały.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Skarbu Państwa
1 Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek
A, V in piętro, pok. 838, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 15:30. Strony w sprawie mogą
kontaktować się: telefonicznie pod nr tel.: (41) 342 18 81, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej -
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adres e-mail; sekretariatwiin@kielce.uw.gov.pl, platformy ePUAP ■ adres skrytki: 
/SUWKielce/SkrytkaESP, operatora pocztowego oraz skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu 
głównym do budynku A.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości objętych decyzją 
Nr 10/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29.08.2022 r., znak: UA“IV.6740.2.7.2022.JK.

Na podstawie art. 36 Kpa wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 
17.02.2023 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.

Zapoznanie z aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego 
Inga Matuszewska 
Dyrektor wydziału
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