
WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice,20-05-2022

IFXII1.7820.12.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 
2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1079), podaję do publicznej wiadomości, że po 
rozpoznaniu wniosku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej działającej przez pełnomocnika, Wojewoda 
Śląski w dniu 18 maja 2022 r. wydał decyzję nr 1/2022, znak sprawy: IEX11I.7820.12.2022 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zadania pn.:

„Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego na terenie Portu Lotniczego Katowice (OR PL Katowice), dla 
zadania pn.: Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Ośrodka 
Radiokomunikacyjnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, odpowiednim 
wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i aksesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, 
uruchomienie i eksploatację obiektu OR na terenie lotniska Katowice - Pyrzowice”.

Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Decyzją został zatwierdzony projekt budowlany.

Przedmiotową inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

Gmina Ożarowice, obręb 0007 Zendek: 4136/5

Gmina Mierzęcice, obręb 0004 Nowa Wieś: 578/16, 578/8

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem 
Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia od jej doręczenia.

2. Przed upływem terminu odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 Kpa). Wniesienie 
odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz decyzją w Wydziale Infrastruktury 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godz. 900 - 1400. Strony 
mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem 
prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 20 77 527 lub pod adresem email: 
szeferi@katowice.uw.gov.pl
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