
 

Kalowiee, dnia 1 6 WRZ. 2020

WOJEWODAŚLĄSKI
IFXHT.7820.106.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art, 49 a ustawy z dnia 14 czerwcu 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 256 z późn. zm.) w związku art. lla ust. | ustawy ¢ dnia 10

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publieznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1363), Wojewoda Śląski działając z urzędu

poslanowieniem z dnia 9 września 2020r. sprostował wdecyzji Wojewody Śląskiego z dnia IR maja

201$ r. nr 8/2018, znak sprawy: IFXTIL.7820.106.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

p.n.: „Przebudowadrogi wojewódzkiej nr 933 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na adcinku od

km 331 130,00 da km 491238,957, w odniesieniu do której Minister Rozwoju w dniu 3 lutego 2020r.

wydał decyzję znak: DLT-II[.7621.3.2019.KM.19 uchylającą w części i arzekającą w tym zakresie ca

do isloty sprawy a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego.

następującą oczywistą omyłkępisarską:

1. Wpkt. 1. decyzji — Inwestycjazlokalizowanajest na następujących nieruchomościach znajdujących

się w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego projcklowanej drogi wojewódzkiej

(w nawiasie podanopierwotny nr działki), na stronie 2, w6 wierszu licząc od dołu, nieruchomość

oznaczona jako działka ne 150/1 (139/1) jest: wpisana w Gminie Pszczyna, obręb 0007 Poręba

a powinna być: w Gminie Pszczyna, obręb 0001 Pszczyna

2. Wpkt. 6 decyzji — Oznaczenie nieruchomościlub ich części według ewidencji gruntów, które staną

się własnością województwa śląskiego, na stronie 22, w 7 wierszulicząc od dołu, nieruchomość

oznaczona jako działka nr 150/1 (139/1) jest: wpisana w Gminie Pszczyna, obręb 0007 Poręba

a powinna być: w Gminie Pszczyna, obręb 0001 Pszczyna

POUCZENIE

Informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z treścią ww, SEGAWiaRA w Wydziale

Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,ul. Jagiellońska 25, pok. 525, (pokój

525, [Vpiętra, tel. 32 20 77 525) w godzinach od % *do 147".

W okresię stanu zagrożenia epidemicznego lub slanu epidemii, w związku z wprowadzonymi

ograniczeniami w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach strony mogą

zapoznać się z aktami sprawypo uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym

sprawę pod numeremtelefonu: 32 — 20 77 525,

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody

Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia,
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