
 
 

 

 

Pouczenie 

na podstawie art.141 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia. 

 

Z up. Marszałka Województwa Śląskiego 
 
 
 
 
 
 

 

Otrzymują: 

Wojewoda Śląski (doręczono w trybie art. 392 kpa) 

kopia a/a 

  

 Katowice, dnia 03.10.2017 r. 

PP-RPP.7634.1.114.2017 

PP-RPP.KW-612/17 

  

Postanowienie nr 984/PP/2017 

  

  

Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego 

  

  

W sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla: „Budowy linii średniego napięcia i linii niskiego 

napięcia oraz stacji transformatorowej SN/nN, w powiecie kłobuckim”, 

realizowanej w ramach zadania: „Demontaż i budowa w odcinkach: 

km 90,70÷91,31; km 10074÷111,30 oraz remont w odcinku 

km 91,31÷100, 74, linii średniego napięcia oraz stacji 

transformatorowych SN/sN, dla Linii Potrzeb Nietrakcyjnych, relacji 

Kłobuck-Działoszyn, wzdłuż linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-

Tczew, w km 90,70÷11,30”. projektowanej na działkach gruntu: 1079, 

k.m. 1, 1708, k.m. 13, obręb Zagórze; dz. nr 988, 981, k,m. 16; 

dz. nr 537, k.m. 15; dz. nr 469/1, 468/1, 467/1, 66/1, 464/1, k.m. 14, 

obręb Zawady; dz. nr 545/12, k.m. 8, obręb Popów; dz. nr 310, 

k.m. 4, dz. nr 320, k.m. 5, obręb Dąbie; dz. nr 16, k.m. 1, obręb 

Annolesie; dz. nr 1097, k.m. 14, dz. nr 905, k.m. 11, dz. nr 519, 

k.m. 8, dz. nr 308, k.m. 6 i dz. nr 192, k.m. 4, obręb Więcki 

oraz dz. nr 17, k.m. 1, obręb Lelity, w granicach terenów 

zamkniętych; 

(pismo z up. Wojewody Śląskiego, znak: IFIII.746.15.2017 z dnia 

26.09.2017 r.) 

  

  

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.), w związku 

z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1073) 

  

  

Marszałek Województwa 

Śląskiego postanawia 

uzgodnić ustalenie wyżej wymienionej inwestycji.  

  

  

Uzasadnienie 

na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują zadania samorządowe służące realizacji inwestycji celu 

publicznego, określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ 

(Dz.Urz.Woj.Śl. z 13.09.2016 r. poz. 4619), które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez 

Sejmik Województwa Śląskiego, wobec czego postanawia się jak na wstępie. 

  


