
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 24-05-2018

Znak: SPN.III.7820.1.12.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze 
zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek z dnia 11.05.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 
18.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.295.2018.MK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica od 
miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”, na terenie gminy 
Iwaniska.

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. 839, 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 o wszczęciu 
postępowania w powyższej sprawie. 
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu 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 sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone 
materiały.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących 

przedmiotem postępowania. 
W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem 

(właściciel zmarł, sprzedaż/nabycie nieruchomości, zasiedzenie itp.) osoby, którym przysługują 
prawa rzeczowe do nieruchomości, powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków 
prowadzonej przez Starostę Opatowskiego, a następnie przedstawić w tut. organie stosowne 
dokumenty potwierdzające te zmiany. 
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Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) inwestycji wraz z określeniem 
linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie podziału nieruchomości, 
zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości, 
określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania, ustalenie obowiązku dokonania budowy/przebudowy: urządzeń wodnych lub 
urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów wraz z określeniem 
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków.

Informuję, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje 
przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz 
Województwa Świętokrzyskiego, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej obejmuje: 

- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków numerami działek:

POWIAT OPATOWSKI
Gmina Iwaniska
obręb 0011 Kujawy, numery ewidencyjne działek: 51 (51/1, 51/2), 52 (52/1, 52/2), 53 (53/1, 53/2), 
61 (61/1, 61/2), 62 (62/1, 62/2), 63 (63/1, 63/2), 64 (64/1, 64/2), 66 (66/1, 66/2), 70/3 (70/15, 
70/16), 70/4 (70/17, 70/18), 70/9 (70/13, 70/14), 203 (203/1, 203/2), 204 (204/1, 204/2), 205 
(205/1, 205/2), 206 (206/1, 206/2), 208 (208/1, 208/2), 210 (210/1, 210/2), 232/1 (232/3, 232/4), 
232/2 (232/5, 232/6), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 
236/2), 237 (237/1, 237/2), 238 (238/1, 238/2), cz. 279, cz. 298/1, cz. 310/1, 310/2 (310/3, 310/4), 
cz. 365/1, 365/2 (365/3, 365/4), cz. 376/1, 376/2 (376/3, 376/4), 410/1, 410/2 (410/3, 410/4), 
411/1, 411/2 (411/3, 411/4), 412 (412/1, 412/2), 444/1 (444/3, 444/4), 445 (445/1, 445/2), 446 
(446/1, 446/2), 447 (447/1, 447/2), 448 (448/1, 448/2), cz. 784/1, 

obręb 0009 Kopiec, numery ewidencyjne działek: 101 (101/1, 101/2, 101/3), 102 (102/1, 102/2), 
103 (103/1, 103/2), 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2), 195 (195/1, 195/2), 196 (196/1, 196/2), 
197/2, 198/2, 200/2, 201/2, 243 (243/1, 243/2), 252/1, 252/2, 252/3, 253, 254, 255, 256 (256/1, 
256/2), 257 (257/1, 257/2), 258 (258/1, 258/2), 259 (259/1, 259/2), 262 (262/1, 262/2), 263 (263/1, 
263/2), 264 (264/1, 264/2, 264/3, 264/4), 311 (311/1 311/2), cz. 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 367/1, 
368/1, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 379, 380 (380/1, 380/2), 381 (381/1, 381/2), 382 
(382/1, 382/2), 383 (383/1, 383/2), 384 (384/1, 384/2), 385 (385/1, 385/2), 386 (386/1, 386/2), 387 
(387/1, 387/2), 388, cz. 398/1, cz. 404/1, cz. 405/1, 452/1, cz. 454, 464 (464/1, 464/2), 452/2 
(452/3, 452/4), 

obręb 0023 Ujazd, numer ewidencyjny działki: cz. 502/2.

- nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek, przeznaczone pod:
 budowę/przebudowę zjazdów:
POWIAT OPATOWSKI
Gmina Iwaniska
obręb 0011 Kujawy, numery ewidencyjne działek: 69/1, 174, 175, 196, 197, 200, 201, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 241, 271, 272, 273, 421/1, 422, 423, 425/2, 
427/4, 428/1, 430, 431/3, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 442, 443, 445 (445/2), 446 (446/2), 
448 (448/2), 449, 468, 469, 775, 788, 
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obręb 0009 Kopiec, numery ewidencyjne działek: 106, 184, 185, 187, 189/1, 189/2, 190, 191, 
192, 193 (193/2), 243 (243/2), 258 (258/2), 259 (259/2), 264 (264/2, 264/4), 

 budowę/przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych:
POWIAT OPATOWSKI
Gmina Iwaniska
obręb 0011 Kujawy, numer ewidencyjny działki: 440,
obręb 0023 Ujazd, numer ewidencyjny działki: 502/2,

 przebudowę innej drogi publicznej (droga powiatowa Nr 0715T):
POWIAT OPATOWSKI
Gmina Iwaniska
obręb 0011 Kujawy, numer ewidencyjny działki: 317.

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 drogi).

Zaznaczam, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu 
terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest 
nieważna (art. 11d ust. 10 ww. ustawy).

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Magdalena Glimos 

Kierownik Oddziału Zagospodarowania 
Przestrzennego 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wywieszono od dnia …..……….……do dnia …………....….

Miejsce wywieszenia …………………………….…………….


