
WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 18-10-2022

IFXIII.747.57.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ust 1 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 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej Kpa, podaję do publicznej wiadomości, że  po
rozpoznaniu  wniosku  złożonego  przez  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.,  działające  przez
pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 14 października 2022 r. wydał decyzję nr  2/2022/WNTP, znak
sprawy: IFXIII.747.57.2022 o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: 

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

w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa
w art. 14a ust. 1 specustawy, polegających w szczególności na wykonaniu badań geologicznych, w tym:
określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Decyzją zastał określony sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.

POUCZENIE

1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz  z aktami sprawy po uprzednim
uzgodnieniu  telefonicznym  z  inspektorem  prowadzącym  sprawę  w  Wydziale  Infrastruktury
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 522, tel. (032) 20 77 522,
w godzinach od 9ºº - 14ºº.

2. Od  wydanej  decyzji  stronom  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do  Ministra  Rozwoju
i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie:
 7 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia uważa się

za dokonane. 



3. W przedmiotowej  sprawie  obwieszczenie  o  wydaniu  decyzji  zostanie  opublikowane  na  tablicy
ogłoszeń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 października 2022 r. Termin do wniesienia
odwołania  upływa  28  dnia  licząc  o  dnia  publikacji  obwieszczenia  w  Śląskim  Urzędzie
Wojewódzkim. 

4. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji,  istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

5. 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 k.p.a.). 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 k.p.a.),
zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

z up. WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO
Joanna Lanczek

Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych
w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym//
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