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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 20-10-2022
Znak: IR.II.7840.4.44.2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. – o transporcie kolejowym (Dz. 

U. z 2021r. poz. 1984 ze zm.), art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2022 
r., poz. 2000)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że na wniosek że na wniosek PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 
działającej przez pełnomocnika, z dnia 19.09.2022 r., uzupełniony w dniu 07.10.2022 r., 10.10.2022 
r. oraz w dniu 19.10.2022 r., w dniu 20.09.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę peronów wraz z małą architekturą i siecią 
teletechniczną oraz rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej na przystanku osobowym Metan 
w km 233+060 – 235+390 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku 
Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, inwestycja na działkach nr: 811/10, 809, 811/13, 811/7, 
obręb: 0012 Kamień Nowy, jednostka ewid. 260902_2 Dwikozy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy Wydziale Infrastruktury 
i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek 
A, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu (041) 342 19 27, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony 
postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony 
wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane 
dowody i materiały.

Stronami w niniejszej sprawie są osoby legitymujące się tytułem prawnym do 
nieruchomości, będącej przedmiotem wniosku oraz nieruchomości sąsiadujących z planowaną 
inwestycją.

Data wywieszenia obwieszczenia: ……
 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Leszek Śmigas
Z-ca Dyrektora
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