
WOJEWODA SLASKI Katowice, ^020 -07- 0 6
IFXIII.7820.3.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posl^powania adminislracyjnego
(tcksijednolity: Dz. U. z2020r., poz. 256 z p6zn. zm.) w zwiqzku z art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009
r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwcstycji w zakresic lotnisk u2>lku publicznego
(tekst jcdnolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1380 z pozji. zm.) orazart. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008 r. o udost^pnianiu infomiacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczcnslwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pdzn. zm.), podaj?
do publicznej wiadomosci, ze po rozpoznaniu wniosku G6nioslj|skiego Towarzystwa Lotniczego w
Kalowicach dzialajgccgo przez pelnomocnika. Wojewoda Sitjski w dniu 23 czerwca 2020 r. wydal
decyzj? nr 1/2020, znak sprawy:IFXIIl.7820.3.2020 o zezwolcniu na rcalizacj? inweslycji w zakresie
lotnisk uZytku publicznego dla zadania pn

„Budowa Bazy Paliw na terenie MPL ̂Katowice"

Decyzji) zostaty okreilone linie rozgraniczaj^ce tercn inwestycji w zakresie lotnisk uzytku
publicznego.

Decyzj^ zostal zatwierdzony projekt budowlany.

Przedmiotowq inwestycji| obj^te nast^pujiice nieruchomosci znajdujt|ce sif w liniach
rozgraniczaj^cych inwestycji:

Gmina Oiarowlce, obr^b Pyrzowice:

497/27. 497/65, 497/66, 497/67, 497/68. 497/64, 497/69, 467/70, 497/72, 497/34,497/102
Gmina Mierz^cice, obr^b Nowa Wiei:
579/7, 579/8, 579/9

POUCZENIE

Informuj? o moZliwosci zapoznania si? z ww. decyzjq oraz aktami sprawy w Wydziale
Infrastruktury Sl^skiego Urz?du Wojewddzkiego w Katowicach, ul. Jagiellonska 25, pok. 527,
w godzinach od 9®° do 14"'.

Od niniejszej decyzji shiiiy stronom odwolanie do Ministra Rozwoju, za poircdnictwem
Wojewody Sl^skiego, w terminie 14 dni od jej dor?czenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nic ulega wykonaniu
(art. 130§1 Kpa). Wniesienic odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art, 130 §2 Kpa). W
trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania sirony mogq zrzec si? prawa do wniesienia odwolania
wobec organu adminisiracji publicznej. kt6r)' wydal decyzj? (art. 127a § I Kpa). JcZcli cswiadczenie
0 zrzeczeniu si? prawa do wniesienia odwolania wnios^ wszystkie strony post?powania, z dniem
dor?czenia organowi administracji publicznej tego cswiadczenia przez ostalni^ ze strcn post?powania.
dccyzja staje si? ostateczna i prawomocna (an. 127a § 2 Kpa), zatem nie ma mozliwosci zaskarzenia jej
do Wojewodzkiego S^du Administracyjnego.

W okrcsie stanu epidemii, w zwi^zku z wprowadzonymi ograniczeniami w fuiikcjonowaniu
Sl^skiego Urz?du Wojew6dzkiego w Katowicach mozna zapoznac si? z ww, dccyzjq oraz dokumcntacj^
sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadz^cym spraw? pod numerem
teiefonu: 32 20 77 527.
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