
                         

      

  OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

nr IFXIII.747.41.2014 

z dnia 21 listopada 2014r. 

 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 267) zwanej w skrócie k.p.a. w związku 
z art. 52 ust 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Województwa Śląskiego 
reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Skowron zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany w trybie art. 155 Kpa ostatecznej decyzji nr 13/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., 
znak IFXIII.747.7.2012, o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji 
pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Tarnowskie Góry - Lubliniec; Łączna długość 
relacji: 46,2 km”, polegającej na: 

 
Zmianie sentencji decyzji, w „Inwestycją objęte są następujące nieruchomości” w części  
POWIAT TARNOGÓRSKI (str.2), poprzez: 

a. wykreślenie działki nr 36/3, obręb Miasteczko Śląskie 0003, arkusz 5 Ż-nek, wiersz 
24 licząc od góry, 

b. dla działek nr 39/3Ls i 40/3Ls zmianie obrębu z Miasteczko Śląskie 0003, arkusz 6 
na obręb Żyglinek arkusz 6, wiersz 26 licząc od góry, 

c. dla działek nr 51, 49, 48 obręb Kalety 0001 zmianie arkusza z 1-Żnek na 6LubL, 
wiersz 35 licząc od góry oraz zmianie w części załącznika mapowego,  

d. dla działki nr 15 obręb Kalety 0001 zmianie arkusza z 3-Żnek na 6LubL, wiersz 36 
licząc od góry oraz zmianie w części załącznika mapowego. 

 
Wobec powyższego informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się                           

z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (IV piętro, pok. 530) a także uzyskać wszelkie 
informacje telefonicznie: (032) 207 75 30 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody                     
i materiały. 
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