
MINISTER 
INWESTYCJI I ROZWOJU 

DLI.2.6621.83.2017.MW.2 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), zwanej dalej „kpa" i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.), oraz uwzględniając, iż obecnie właściwym 
w przedmiotowej sprawie — stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 94, ze zm.) —jest Minister Inwestycji i Rozwoju, 

Minister Inwestycji i Rozwoju 

zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2017 r. wpłynął wniosek Pani Jolanty Zioło i Pana Ryszarda Zioło, 
z dnia 14 grudnia 2017 r., o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2017 r., znak: DLI.1.6621.41.2017.1S.1, odmawiającym 
wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2012 r., znak, B011-4es/pg/BP-5-772-37-1204/11/1 2, uchylającą 
w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy 
decyzję Wojewody świętokrzyskiego nr 1/11 z dnia 3 lutego 2011 r., znak: IG.III.7047-26/10, zezwalającą 
na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej 
nr 776 od granicy województwa świętokrzyskiego w km 43 + 054 do miejscowości Busko-Zdrój w km 
83 + 916 wraz z rozbudową czterech i remontem trzech obiektów mostowych na terenie miasta i gminy: 
Kazimierza Wielka i gmin: Czarnocin, Złota, Wiślica i Busko-Zdrój oraz przebudowie istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu. 

Zgodnie z art. 73 kpa strony mogą przeglądać akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, w dni robocze, w godzinach 
od 9:00 do 15:30. 

Z upoważnienia 
MINISTRA INWESTYCJI I RQOJU 

BartłT1fej Szcześniak 
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