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OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO 
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ  INWESTYCJI DROGOWEJ 

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks 

postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z pó źn. zm .) 

ZAWIADAMIAM 

że w dniu 27.07.2022r. na  wniosek pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia została wydana decyzja NR 16 / 
2022 znak: jw. o zezwoleniu na realizacj ę  inwestycji drogowej obejmuj ącej: 

rozbudowę  drogi gminnej ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa S łupia, gm. Nowa Słupia na odcinku od km 0+335 do 0+567 

w ramach zadania modernizacji Infrastruktury towarzysz ącej ul. świętokrzyskiej - utworzenie deptaka zgodnie z 

projektem ,,Rewitalizacja Nowej S łupi". 

Zawiadamia si ę , że decyzja o zezwoleniu na realizacj ę  inwestycji drogowej jest jednocze śnie decyzj ą  zatwierdzaj ącą  projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. 

Granice lokalizacji inwestycji obejmuj ą  następujące nieruchomości lub ich części w liniach rozgraniczaj ących inwestycj ę : 

obręb 0001 Nowa Słupia jedn. ewid. 260413_4 Nowa S łupia: 

dz. nr ewid.: 136011, 989/1(98913,989/4), 98912 (989/5, 989k), 1020 (1028110,  1028/11), 102 (1028/12, 1028/13), 

1209 (120911, 1209,2), 1114 (1114/1,  111412), 1223/1 (122313, 1223/4), 122211 (12213, 1222/4). 

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomo ści lub ich części poza liniami rozgraniczaj ącymi teren inwestycji, z których 

korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy innych dróg publicznych, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy 

i przebudowy urządzeń  wodnych oraz zjazdów: 

obręb 0001 Nowa Słupia jedn. ewid. 260413_4 Nowa S łupia: 

dz. nr ewid.: 754, 7545, 989/1(98913,989/4), 989(2 (9895, 989,), 1020 (10200, 1028111), 1028/7. 	i 
1213/2, 1209 (120911, 1209/2), 1211, 1113, 1114 (1110, 1114/2), 1210, 1223/1 (1223/3, 1223/4), 122211 (1227/3, 122241), 

120711. 1217,, 1345, 1359. 

Wyja śnia się , że w odniesieniu do nieruchomo ści, które objęte zosta ły liniami rozgraniczaj ącymi teren inwestycji, 

zaznaczono pogrubion ą  czcionk ą, natomiast dzia łki przewidziane do czasowego zaj ęcia zosta ły podkreś lone. 
Niniejszej decyzji zosta ł  nadany rygor natychmiastowej wykonalno ści, który zobowi ązuje do niezwłocznego wydania 

nieruchomo ści, uprawnia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia do faktycznego obj ęcia nieruchomo ści w posiadanie, 

rozpoczęcia robót budowlanych oraz do wydania przez w łaściwy organ dziennika budowy. 

Wyróżnione (pogrubione) nieruchomości stają  się  własnością  gminy Nowa Słupia z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu 

na realizacj ę  inwestycji drogowej stanie si ę  ostateczna - zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy oszczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z wyjątkiem nieruchomo ści, które stanowi ą  już  własność  
powiatu kieleckiego. 
Zgodnie z art. 18 ust. le w przypadku, w którym dotychczasowy w ła ściciel lub u żytkownik wieczysty nieruchomo ści obj ętej 

decyzją  o zezwoleniu na realizacj ę  inwestycji drogowej wyda t ę  nieruchomość  lub wyda nieruchomo ść  i opróżni lokal oraz 

inne pomieszczenia niezw łocznie, lecz nie pó źniej ni ż  w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu 

decyzji wysoko ść  odszkodowania powiększa si ę  o kwotę  równ ą  5 % wartości nieruchomo ści lub wartości prawa 

użytkowania wieczystego. 
Wszystkie strony post ępowania zawiadamia si ę , że z decyzj ą  dotyczącą  przedmiotowej sprawy mo żna zapozna ć  się  
w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 7 (poziom 0) 
tel. (41) 200-12-71 w terminie 14 dni od publicznego og łoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Zapoznanie z decyzj ą  nie jest obowi ązkowe. 
Jednocześnie wyja śniam, że w myśl art. 49 Kpa po up ływie 14 dni od dnia publicznego og łoszenia obwieszczenia o wydaniu 

decyzji o zezwoleniu na realizacj ę  inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uwa ża się  za doręczone. 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom s łuży prawo wniesienia odwo łania od decyzji do 
Wojewody świętokrzyskiego za po ś rednictwem Starosty Kieleckiego. 
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