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OBWIESZCZENIE
Na podstawieart.49 ustawyz |4 czerwca|960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego
- dalej Kpa (tj. _ Dz. IJ
z 2OI8 ;., p?,. 2|9!, ze zm)),w nviąz|rv z art.
8
i
art..|Z4austawy
z2l sierpnia7997r. o gospodarce
nieruchomoSciami
1t.:.lbr.rJ z2OIgr.,poz.2204,ze zmJ
zawiadamiam,że
po tozpatrzeniuodwołańPKP Energetyki
S.A'.z siedzibąw Warszawie od dwóch decyzji
Starosty
Kłobuckiegowykonującegozadani"i
administracjirządowejz24iistopada2O|7 r':
o znak GKN'ó82I.O14.I.2O|7,FG "uk'..u
o ograniczetiu,po.obukorzystaniaz udziałuwynoszącego
l/6
częściprzypadającego
Dariuszowidachowi
o znak GKN.6821.O|4,2O17.FG
o ograniczeniusposobukorzystaniaz udziałuwynoszącego
2/6
o
nieuregulowanym
stanie
p'u*.,y*
9zęśc1
w nieruchomościpołożonejwe Wręczycy]Y]:t:j
(obrębie Wręczyca Wielka), oznaczonej jako
działklI44 i |49 (księgawieczystaCn]flo9azoślój ip,,",udzielenie Pń lnergetyce S.A.
zezwo|eniana przebudowęLinii PotrzebŃetrakcyjnych |
o riv H",ty Nowe - Kłońck, polegającąna
waianie istniejącej infrastruktury wra.z ,e ,,tianą
naramejfr1 technicznych umożliwiających
przesyłanieenergii
o napięciu 15 kV wpi".ooau su.l.i decyzjąz 24
,
|łłiętnia 2019r.
"]:!?^"l":
znak NWXIV.7581.4'33.2O|7,-uchylił
rozstrrygnię"t"st".*ty w całości
i
orzekł
o ograniczeniu
sposobu korrystania z ww. nieruchomoś:i':
własność
Dariusza
Wacha
(w 1/6
{To*ti;i
części),
Joanny i JarosławaMarchwińskich (w rlo ."ęńii"JolanĘ
i
oaniela
óziębaĘch
(w I/6
części)oraz o nieuregulowanym stanie
tie części)_ poprzez udzielenie PKP
1w
.prawnym
Energetyce S.A. zezwo|enia ńa realizację opisanej.
in*".ty"ji, według miejsca i lokalizacji
oznaczonychna załącznikugraficznym ao ae.}";i
wo;ńoay.
Zgodniez art,73 $ 1 Kpa stronom.postępowaniaprzysfuguje
prawo wgląduw akta sprawy'
sporządzatiaz nich notatek, kopii lub oaiisow.
P."*;.to p."y.tuguie również po zakończeniu
postępowania.
Alta sprawy
-zakończonejd,ecyĄą Wojewody Śląskiego z 24 |qvietnia 2OI9 t. znak
NWXIV.758I.4'33.2OI7
dostępnesą \Ł Wydziale mua,oń Właścicielskiego
Śląskiego Urzędu
w Katowicacń.ul.

u;]u|yr;,o

Jagiellońska
25,4O-2o3
Kuto*i"",pokójeiiff piętro)- teleion

Niniejsze obwieszczeniewywieszasię na okres
14 dni' tj. od 6 do 20 maja 2O|9r., na
tablicy ogłoszeńŚhs\i9qo.r]rzęau woJewodzkiego
w Katowicach na parterue
budynku mieszczącego
się przy ul. Jagielloń:Y'": oiaz-podiiesię aop"ubti""*j
;il"moś9i przezpub|ikacjęw Biuletynie
?|
InformacjiPublicznej Śląskiego UrzędiWojewódzki"go
* cłowicućt, (bip.katowice.uw.gov.pl).
Doręczenieprzez obwieszczerue
49 2 Kpajest uważan
e za ptawnieskutecznepo
upływie14 dni od datypublicznegoogłoszenra.
1'1rt. $
Na decyzjęsfużystronomprawowniesieniaskargi,
za pośrednictwem
Wojewody Śląskiego,
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow
Gliwicuóń * ierminie 30 dni oó d,,iu, w którym
doręczenieprzez obwieszczelię stałosii pguunĘskuteczne.
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