Kielce, dnia 20.05.2021 r.
Znak sprawy: PINB.SO.520.17.2021.14.PB

OBWIESZCZENIE
Na podstawie przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że została
wydana w dniu 20-05-2021 r. decyzja znak: PINB.SO.520.17.2021.14.PB nakładająca
na Gminę Piekoszów obowiązek przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Kielcach projektu budowlanego zamiennego zrealizowanej drogi gminnej
łączącej drogi wojewódzkie nr 761 i 786 od km: 0+000 do km: 1+122 w msc. Piekoszów, gm.
Piekoszów, uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie budowy w stosunku do projektu
budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej nr 10/2017, znak: B-II.672.14.2017 z dnia 16.11.2017 r.
Wyjaśniam, że stosownie do przepisów art. 49 Kpa publiczne obwieszczenie niniejszego
pisma nastąpiło w dniu 20-05-2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. organu
(http://pinbkielce.stronabip.pl).
Po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia
20-05-2021r., uznaje się iż zawiadomienie zostało dokonane.
Jednocześnie informuje się strony postępowania, że zgodnie z pouczeniem zawartym
w ww. decyzji:
Zakończenie przedmiotowej inwestycji pod względem formalno-prawnym jest możliwe po
zatwierdzeniu przez tut. organ projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskaniu decyzji PINB w
Kielcach dot. pozwolenia na użytkowanie.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, ul. Al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sposób określony wyżej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy,
Stronami w sprawie są: Inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy
nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji.
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