
WOJEWODA SLASKI Katowice, 01-12-2022

IFXIIl.7820.23.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania admiiiistracyjnego (Dz. U.

2022 r., poz. 2000 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczegolnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1079

z pozn. zm.) podaj^ do publicznej wiadomosci, ze Wojewoda Sl^ski, dzialaj^c na wniosek Gomosl^skiego

Towarzystwa Lotniczego S.A. w Kaiowicach, reprezentowanego przez Pana Artura Tomasika oraz Norberta

Hanzela, decyzj^zdnia 22 listopada 2022 r., znak: IFXIII.7820.23.2022 zmienil ostateczn^decyzj^ Wojewody

Sl^skiego nr 1/2012 z dnia z dnia 23 czerwca 2020 r. (znak sprawy: IFXIII.7820.3.2020) o zezwoleniu na

realizacji inwestycji w zakresie iotniska uzytku publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Bazy Paliw na terenie

MPL ,JCatowice" w zakresie przebiegu linii rozgraniczaj^cych na dzialkach o numerach ewidencyjnych

497/66 (gmina Ozarowice, obr^b Pyrzowice) oraz 579/7 (gmina Mierzicice, obr^b Nowa Wies).

POUCZENIE

1. Informuji o mozliwosci zapoznania sii z ww. decyzj% w Wydziale Infrastruktury Sl^skiego Urzidu

Wojewodzkiego w Katowicach, ul. Jagiellonska 25, pok. 527, w godzinach od 9'^^ do 14*^.

2. Strony mog^ zapoznac sii z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem

prowadz^cym sprawy pod numerem telefonu: 32 20 77 527.

3. Od niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pokednictwem

Wojewody Sl^skiego, w terminieM dni od jej doriczenia.

4. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 Kpa).

Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa). W trakcie biegu

terminu do wniesienia odwolania strony mog^ zrzec sii prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktory wydal decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Jezeli oswiadczenie o zrzeczeniu sii

prawa do wniesienia odwolania wnios^ wszystkie strony postipowania, z dniem doriczenia organowi

administracji publicznej tego oswiadczenia przez ostatni^^ ze stron postipowania, decyzja staje sii

ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa), podlega zatem wykonaniu przed uplywem terminu

do wniesienia odwolania (art. 130 § 4 Kpa) i nie ma mozliwosci zaskarzenia jej do Wojewodzkiego Sqdu

Administracyjnego.

z up. WOJEWODY SLASKIEGO

Ilona Szefer

Inspektor wojewodzki

w Wydziale Infrastruktury
/podpisano kwoHfikowanym podpisem elektronicznym/


