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WOJEWODA§ J_d<atowice,24 sierpni a20l7 r.
--{rxm.z 8ż0.51 .2017

ZA\ilIADoMmNIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z2017 r.,poz. iZSl)* ,iiąrkuzart.Ildust 5 ustaw} zdnia l0 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 POz. 1496)

zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, dzińającego ptzez petnomocnika Pana

Pawła Różyka, zostało wszczęte postępowanie adminisfiacyjne w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na r ealizację inwestycj i drogowej d|a zadania pn. :

,lPłzebudow*drogŁwojewrórlzkiej ĘL?86 na odcinku od_miqiscowośclŚwięąłnna do głą4icY
województwa wrilz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

InwesĘcją objęte są nieruchomości o numerach ewidenryjnych działek (pogrubiono działki
podlegaj qce po działowi) :

GminaDąbrowłZielona,obrębŚwiętaAnna:345;346:'347;344/10;348;372;349;144122;I44l21;
144tt3; I44lt; 14ŚB; 144111; l44l17; I45lI;279;280lI;28012;28013;281;288:'289;290;29I;292;
293;287;29412;ż9413;30ż;3a3 304;305; 306;30712;307lI;308/1; 30812,308/3; 309;310l|;31012;
3II; I45l2;373l' 54l;38414; 4I0; 4l3; 411/L

Gmina Przyrów, obręb Aleksandrówka: 54; 52/I;52lż.

Gmina Koniecpolo obręb Koniecpol Stary: t28l1; 106; 1947D1, 1949;107; 1950; 108/1; 135; 136;

137;l09l2;I09/I;110;1fill;1IIl2;II2;1l3ll;113/3;1I3l4;114/2;1887;1t5;116ll;11612;LI713;
II714;118;138;204;210;2ll;212;t946;213;2141215;II9l4;ll9l2;12619;216;12616;226;|26/5;
l 130; 1 I31; I23; 124/2;1132; II33,; II34;1 135; 83; l 136; 1 139; 1 140; II41;7I7/!; II42; |l43;1144;
1145;1146;II47;1149;1150;1151; l15ż1'7I7l3;7t8l2;7I9;720;72I;722;723;1,154;II53;1864;
1 158; 1 1,59; 725; 726; 126012; Iż6l; 1262; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 106ż;

1063; 1064; |065; 1066;1067; 1068; l071r;1099; 1074; I075l2;1075/I; 1982; 1263;1264;1265;1267;
1269; t270; 1275; 1276; t943; 1277; 1278; 1279; 1280; I28I; 1282; 128311; 1284; 1285; 1078; 1079;

|28t2;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090; 1093;1094; 1095;1096;

1097;1098;1101;1102;1103;1104;1105;1106alt07;1108;1109;1110;1111; lII2;ll13;1tl4;
ttlSl(; 1286; 1287:' 1288; 1289; 727; 1160; 1 161; 1 162; 1163; 728; 701; 84711; 1165i t166; 1167;
S47ł4848; 1168; 1 169; 1I7Ę II73/2; 849; 1174; |l77;850; 851; 852; 853; 854; 855; 85€ 857; 858;

859;860;862;ll82;1183;1184;1187;1188i1; tl88l2;1189;1190;1191;1|92;1193;1194;865;
866;867;868;869;870; 1034; 1035; l038; 103612;1195;1196;1210:-1212;1240;1039; 1040; 104Il2;
|04212; 1043; 1892; 1045; 1046; 1047; 1048;1049; 1053; l24l; Iż42; 1244; 1246; 1248; 125l; 1ż56;
1257; 1258; 1259; 1290; I29I; |292;1293ll; I295/l; 1296; 1297ll;1298;1299; 1300:'1301; 1302;

1303; 1304; 1305; 1306; 1930; 1309; 1310;131712; I3I'713;1318; 1116lI:' ll|612; 1117; 11l8; 11l9;
1120; 1 12ż11; 1127; I1ż8:1,|29.

Gmina Koniecpol, obręb Koniecpol: 1744; 1688;1687; 1686; 1679; 1779; 1746; 1747; 1748; 1780;

1787; 178812; 1 788/1; 1789; 2106; 1 682; t 68 1 ; 1680; 1876/3 ; 19t2l2; 19t3lż; t9l4ll; l9t4l2; 9ttl2:'
2085;8255;208612;2086lt;208712;8649; I9l5/2; l9I5lI; I9I2lI; t90712; 191I/I; 1907l1; |906lI;
190612;19t6l1; I943l5; 1943/6; t946l3; 194614; 1912lI; I9I3/|; t946l1; 194813; t948l4; t949l7;
1949tt2;1949t10;1949111I949l4; |94915;248015; I9491II;248014; 194718; L94716;480/10; 8106;

2409;2410;2445;2447t2;2447lI;2446lI;244614;2449l2i 244613;244612;244911;245113;245211;
248011ż;2454/I;245414;245512;246313;246312;384lI2;2480/11;8131/1;8|3Il2;254512;2544/2;
2546/l;2480l13;2549/1;255I13; 2551/5;2554lI; 255412;236611; 257313; 2573117; 248012; 3l70l2;
3171t3i3172;3173i3l70l1;317ll1;248016;3216ll;3174;3t96;3223115;3223l1,i 3223l17;3223116;
3222t6; 32ż214; 322ll13; 3221/15; 32żIl2ż; 3ż2l/23,; 3221D0; 322|ll9i 2493l3i 3221lt8; 8I54l5;



8154/3; 2493ll; 2485/3; 248418; 249312; 8l54l4; 32ż015; 321915; 321916; 322ll10; 8702/6; gZttig;
32I8l8;8702/5;3221/8;322I/9;322ll11;3221117i2484110;248516;248416;248417;248415;2484111:
2483/5; 2484l12; 2492lI; 249212; 2483/3; 248314; 2483/7; 250414; 250415; 250417; 250416; 2505/l;
ż50512;2506;ż504/3; 8638; 8630/l; 8637lI 863712;8630D;8629;8639/1;8992lI;2507;2508;2509;
8968;2510;25II;2512;8999;25|3lI;25I3l2;ż525lI;25251318967;899216;8966;8992B;254011;
8964i 899215;896312;8960;896tl2;8963lti 896|lI;8993; 8959; 8953; 8958; 895l;8957 D; 8957 lI;
8983.

Gmina Koniecpol, obręb Michałów: 416l3i 262;264t2i 264/l; 45613;26512;265l|;329lI;265ll;
45614;45615;45616;266/I;266/2; 414;336lI;337/1;32912;33612;33912;638;64612;340:'34l;657:'
267; 3aL; 34213;342/4; 353; 354; 379l1; 379/2;37913;379l4i 37915; 280i 261; 661; 369;370; 37t;
372;387;388;389;45612;649;662;4t9;Z76;418i275;270ll;41612;26911;26912;417;663;289;
824;8977; 440; 44l/2; 44113; 451; 452; 681;682; 453; 6421' 454; 455.

Gmina Secemin, obręb Dąbie: 295/2

Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznaó się z aktami sprawy, wypowiadać się co do
zebtanych dowodów i materiałów oraz składaó wnioski i zastzeżenia w Wydziale Infrastuktury
Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 523 (IV piętro), tel.
(032)ż07-75-23 w terminie 14 dni od dnia otrzymanianiniejszego zawiadomienia, w godz.900 - 1400,

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzonaw oparciu o posiadane dowody i materiĄ.

Zllp. śt.l,srmco

pouczenie

Zgodnie z ut.4l Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnioy mają obowiąek zawiadomić organ administracji
publicznej o kaZdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania iego obowiązku, doręczenie pisma pod
dotychczasorłym adresem ma slortek prawny.

Zgodniezm.3g i art. 39' ustawy z dnia 14 czervvca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekstjednolity: Dz.U.z20l1
r,, poz. 1257) zwanej dalej Kpa oĘan administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniemprzęz operatora pocźow€o w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 t. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.), przez swoich pracowników lub przez inne
upoważnione osoby lub organy albo doręczenie pism następuje zapornoaą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5

ustawy z dnia l8 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczrą @z . U . 2013 poz. 1422 z póżn. zm.), jeżsli strona lub inny uczestnik
posĘpowania spełni jeden z następujących waruŃów:

|. złoży podanie w formie dokumenfu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą oĘanu administracji publicznej;
Z. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskże oganowi administracji publicznej adres elektroniczry;
3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskże organowi administracji publicznej adres

elektronicmy.
Jeżeli strona jest zainteresowana doręczeniem pism w formie elektronicznej, nalezy zlotyć oświadczenie o wyrżeniu zgody na

otrżfmywanie pism w ww. foymie yvraz z podaniem adresu skrytkiprofilu zaufanego ePPAP.
Stosownie do art. 32 Kpa strona możs dziŃać przez pełnomocniką chyba źe charakter czynności wymagajej osobistego działania,

Pełnomocnikiem strony może być osóa fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art, 33 § l Kpa), a pełnomocnictwo powinno
być udzielone na piśmie, w formie dokumenhr elektronicznego (pełnomocnictwo w formie dokumenfu etektronicznego powinno być
uwierzytelnione za pomocą mechanizmów okeślonych w art, 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotówrealizljącychzadaniapubliczne (Dz. U.20l4poz.ll14 zpóźn.mt.)) lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa). Pełnomocnictwo
w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektroniczlym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufania ePUAP (art. 33 § 2a Kpa). Jednocześnie zgodnie z art, 33 § 3 lub 3a Kpa pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jezeli ustanowiła kilku pełnomocników, doręcza się
pisma Ęlko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art, 40 § 2 Kpa). Ponadto sfioną łtóra nie ma ńiejsca
zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej Iub innym pństwie członkowskim Unii Europejskiej,jezeli nie
uslanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RzeczypospolĘ Potskiej i nie działa za pośrednictw€m konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiąana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chybaże doręczenie następuje
za pomocą środków kommikacji elektronicmej (ań. 40 § a Kpa).

Z dniem zawiadomienią nieruchomości stanowiące własność Skarbu Pństwa, bądź jednostek samorządu terytoria|nego, objęte
wnioskiem o wydanie decyzji o zearoleniu na realizacje inwesĘcji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszenie ww. zakazu jest nieważna.

wojewoda Śląsti - Śląski Uząd Wojewódzki w Katowicach, z sierŁibą pry ul. Jagiellońskiej 25 jako admini§trator danyó osobowych ińformuje, że Pmi/a dane będą pretwu.ane w elu
realizacji adań Wojewody Ślą§kiego wynikaj ągych z tN. §peostaw. PEy§luguje Pmi/u prawo dosępu do treści swoich dmych oru ich popmwiania. Podanie danych jct dobrowolne,
jednakźe niezbędne do realiacji zadań Wojewody Sląskiego wynikających z tzw. speustaw.



Jeżeli w postępowaniu bierze udzial więcej niz dwadzieścia stron, oĘan może dokonywać zawiadomienia o decYzjach i innYch

czrynnościach oBanu adminisbacji publicznej w formie puuii.^"go obwieśzcienia,rr innej formie publicmego ogłoszenia zwyczajorvo

otir:it Ń a-;i;ńi.Ó*"s.ir"iiri12." udoJęprrienie piima w Biuietynie Informacji Publicznej na stronie. podmiotowej właściwego organu

administracjipublicznej (art. aÓ§iiigiiiul.Ż*riadomienie uwżasięzadokonanepo upływiJtł dni od dniąwktórymnastąPiłoPublicme

otrni.rr-.iriir, inne priuiiczne ogłosnnie iuó udostępnienie pisma z Biuletynie Informacji Publicznej, (art. 49 § 2 KPa),

Otrzvmuia:
iffi P- nOżyk Sweco Engineering Sp. z o.o., ul. Staromiejska 6, 40,013 Katowice

2. stony wg rozdzielnika

otrzvmuia do wiadomości:
l. województwo śląskie;
2. powiatczęstochowski
3. GminaKoniecpol,
4. Skarb Państrła- Wojewoda Śtąski;
5. Świętokrzyski Urąd Wojewódzki,
6. Regionalny Ęrektór Ocńrony.Środowiska w Katowicach- jata organwydajqq decyzję o środowislawychuwaruńowaniach,

z. Gńeraln|Ęiektor Ochrony Środ owiska iako organ wydajscy decyzję o środowislawych uwarunkowaniach,

8. Starosta Częstoohowski-7ało organ wydalqcy pozwolenie wodnopravne,

9. Dyrektor RÓgionalnego ZarĄu Gospodarki Wodnej w Warszawie-7'ało organ wydajqcy pozwolenie 'lłodłloprawne,

1o ad{z]ał !! O_d§4qqg!r§, ŁĘĘ9qŁ
1 l. a/a- P.SP.

woiwoda śleki _ śla§ki Urzsd woic*&zki w Krtowi€ó, z sicdzibą puy ul. Ja8iellońskiej 25 jako administrator dmyó osóowyó infomują źr Pmi/r danc będą pu€twmre,w celu

;ffi;;;iil;§;i'frlr.J" ńrr"ią"ych z tzw. śpastaw.'ir"lrługuń-uu pń*o doutępu do t uś"i *oich danycb óro ich poprawiania. Podmie dmych j6t dobrwolną

jednatż€ nieńędne do reatircji adm Wojwody Śląskiego wynikających z tzw. speflst8w


