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WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 2 2 GRU ZOlO 

IFIII. 746. 77.2020 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późno zm.), oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późno zm.) -

- - -- -
zawiadamiam, 

że na wniosek inwestora - firmy: PKP Energetyka S.A. w Warszawie, zs. 00-681 Warszawa, 
ul. Hoża 63/67 - KRS nr 0000322634, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza 
Cieślińskiego (Cieśliński), pracownika firmy: Biuro Projektowo Wykonawcze 
ENERGOTELPROJEKT Sp. z 0.0. w Poznaniu, wszczęte zostało postępowanie administra
cyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla 
przedsięwzięcia p.n.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej 110 kV, 
wraz z traktem światłowodowym i infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach 
położonych w miejscowościach: Herby, Cisie, Bieżeń, Borowe i Długi Kąt", 

projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 82/2; dz. nr 129/2; dz. nr 130/2; dz. nr 123, 
k.m. 13Kochanowice, obręb Herby; dz. nr 721, k.m. 6,7, obręb Cisie; dz. nr 946, k.m. 3; 
dz. nr 153/1; dz. nr 153/2; dz. nr 153/3, k.m. 2, obręb Bieżeń; dz.nr 293, k.m. 4; dz. nr 397, 
k.m. 5, obręb Borowe i dz. nr 607, k.m. 8, obręb Długi Kąt, w granicach terenów 
zamkniętych. 

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału: przeglądania akt sprawy oraz 
składania wniosków i uwag w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 
Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 25, w pokoju 540, w godzinach 700 - 1500, w terminie 
14 dni, po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia. 
Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii, przeglądanie akt możliwe będzie jedynie po _ 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 32120-77-540. 

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane, po upływie czternastu dni, 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukaZ:~,!}.ia .. §,~ obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 9tfiin~W~ęcz'~~ą Wielka. 
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ŚLĄSKI URZĄD WO.JEWÓDZKI W KATOWICACH 
Wydział Infrastruktury 

ul. Jagiellońska 25,40-032 Katowice, tel. : 322077589, fax : 32 207 75 88 
www.katowice.uw.gov.pl . ePUAP:/SUW2/ur.md 


