Uchwała Nr 1013/264/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 5.05.2009 r.

w sprawie
 wydania opinii

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t. j. Dz. U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami/

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie:
- inwestycję drogową – przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW nr 935 na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granic miasta Rybnika, zgodnie z projektem sporządzonym przez Konsorcjum firm: COPLAN POLSKA sp. z o.o. i ADAMSKI SEBASTIAN Projektowanie Realizacje Nadzór pt. „Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW nr 935 na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granic miasta Rybnika”, marzec 2009r. z wyłączeniem przedstawionych w w/w projekcie rozwiązań przebudowy skrzyżowań: Żorska – Gotartowicka, Żorska –Sygnały, Żorska – Ligocka;
 - 	inwestycję drogową – przebudowa skrzyżowań na ulicach: Żorska–Gotartowicka, Żorska-Sygnały, Żorska–Ligocka w Rybniku na ronda, zgodnie z projektem sporządzonym przez Pracownię Projektową i Doradztwa Technicznego „TENSA” pt. „Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Żorska–Gotartowicka, Żorska–Sygnały, Żorska–Ligocka w Rybniku na ronda”, luty 2009r.,
 zgodnie z dokumentami przedstawionymi przy piśmie nr D-072740-03/00004/09 z dnia 17.04.2009r., Prezydenta Miasta Rybnika, 
pod następującymi warunkami:
1)	we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej składanym do Wojewody Śląskiego należy wyszczególnić nieruchomości przeznaczone pod pas drogi wojewódzkiej, pasy dróg powiatowych i pasy dróg gminnych, tak aby w konsekwencji decyzji Wojewody Śląskiego Województwo Śląskie stało się właścicielem wyłącznie tych nieruchomości, które będą leżeć w pasie drogi wojewódzkiej,
2)	 działki zajęte pod istniejący przed w/w przebudową pas drogi wojewódzkiej
nr 935, podlegające regulacji w trybie Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998 nr 133 poz. 87
 z późniejszymi  zmianami) powinny być zidentyfikowane przed złożeniem wniosku i w nim uwzględnione, celem wszczęcia wymaganego w/w Ustawą procesu regulacji.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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