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Katowice,

WOJEWODA SLASKI

NWX[V.7581.4.35.2017

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art, 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
_ dalej Kpa (tj. - Dz, IJ z 2OI8 t.' poz. f096, zę zm.), w związla z art, 8 i art, I24a ustawy
(tj._Dz.U z2018r.,poz.2204,zęzm.)
z2I sierpnia1997r. o gospodarcenieruchomościami
zawiadamiam.źze
po rozpatrzeniu odwołania PKP Energetyki S.A. z siedzibą w Warszawie od decyzji Starosty
Kłobuckiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z 24 listopada f017 r. znak
GKN.6821 'OI}.}OI7FG o oglaniczeniu sposobu korzystania z ldziała wynoszącego 24132 części
o nieuregu1owan}Ąnstanie prawnym w nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej (obrębie
_ poprzez
Wręczyca Wielka), oznaczonej jako działka 30 (księga wieczysta CZfCl00uI970l9)
udzielenie PKP Energetyce S.A. zezwo|ęniana przebudowę Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 6 kV Herby
Nowe _ Kłobuck, polegającą na wymianie istniejącej infrastruktury wTaz zę zmianą parametrów
technicznychumoż1iwiającychprzesyłanieenergiielektrycznejonapięciu15kV@Ś!ask!,
decyzją z 24 kwietnia fOI9 r. znak NWXIV.7581.4,35,2017, uchylił rozstrrygnięcie Starosty
w całościi orzekł o ograniczeniu sposobu korrystania z ww. nieruchomości,poprzez udzielenie
PKP EnergeĘce S.A. zezłvo|eniana realizację opisanej inwesĘcji, według miejsca i lokalizacji
oznaczonych na załączniku graficznym do decyzji Wojewody.
Zgodnie z art.73 $ 1 Kpa stronom postępowania przysfuguje prawo wglądu w akta sprawy'
sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu
postępowania.
Akta sprawy zakoirczonej d,ecyzją Wojewody Śląskiego z f4 \cnriętnia 2019 r. znak
NWXIV.7581'.4.35.20I7 dostępne są w Wydziale Nadzoru WłaścicielskiegoSląskiego Urzędu
_
Wojewódzkięgo w Katowicach ul' Jagiellońska 25, 4O.fO3Katowice, pokój 63f (V piętro) telęfon

(32)fo7-76-32.

Niniejsze obwieszczenie w1rviesza się na okres 14 dni, tj. od 6 do 20 maja 2019 r., na
tablicy ogłoszeń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach napartęrze budynku mieszczącego
się przy ul. Jagiellońskiej 25 oraz podaje się do publicznej wiadomościprzez publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (bip.katowice.uw.gov.pl).
Doręczenie przez obwieszczenie z art, 49 $ 2 Kpa jest uwazane za prawnie skuteczne po
uptyr,vie14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Na decyzję sfuży stronom prawo wniesienia skargi, za pośrednictwemWojewody Śląskiego,
Gliwicach w terminie 30 dni od dnia, w którym
do Wojewódzkiego Sądu Admini
doręcz eni e pr zez obw ieszczenle
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