
WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 20-09-2022

IFXIII.747.57.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 7 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 273) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r.,
poz. 735 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych
S.A.,  działających  przez  pełnomocnika,  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w sprawie  wydania
decyzji  o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości  wykonania badań geologicznych mających na celu
potwierdzenie  warunków  glebowych  posadowienia  stanowisk  słupowych  linii  400  kV  dla  zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) –
Wielopole”.

Wnioskiem objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:

Gmina Kłobuck / obręb Łobodno:

66, 82, 16, 11

Gmina Kłobuck / obręb Zagórze:

1723, 1721, 1717, 1718/3

Gmina Kłobuck / obręb Brody Malina:

150, 101, 111, 126, 238/4, 260

Gmina Kłobuck / obręb Kłobuck:

2383

Gmina Opatów / obręb Waleńczów:

372, 440, 531

Gmina Opatów / obręb Złochowice:

895, 938

Strony  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy  po  uprzednim  uzgodnieniu  telefonicznym  z inspektorem
prowadzącym sprawę, a ponadto, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski
i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej
25, pok. 522 (IV piętro), tel.: 32 20 77 522 w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godz. 9 00 - 1400.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji  strategicznej inwestycji w zakresie
sieci  przesyłowej przeniesienie  wskutek  innego  zdarzenia  prawnego  własności  lub  prawa  użytkowania
wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, wskutek innego zdarzenia prawnego – nabywca i zbywca, są
obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
Niedokonanie ww. zgłoszenia i  prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika
wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania. 

z up. WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO
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