
WOJEWODA SLASKI 
O B W I E S Z C Z E N I E 

WOJEWODY SL4SKIEGO 
IFXIII.7820.76.2017 

z dnia 1 marca 2018 r. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zwanej dalej Kpa oraz art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i reaiizacji inwestycji w zakresie drog publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1496 z pozn. zm.) podaj? do publicznej wiadomosci, ze 
po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemyslawa Juszczyka - Dyrektora Oddzialu Generalnej Dyrekcji 
Drog Krajowych i Autostrad w Katowicach, Wojewoda Sl^ski decyzja z dnia 14 lutego 2018 r. 
zmienit w trybie art. 155 Kpa ostateczn^ decyzja Wojewody Sl^skiego z dnia 30 grudnia 2009 r., 
nr 6/2009, znak: IF/III/5340/24/09 o zezwoleniu na reaiizacji inwestycji drogowej dla zadania 
p.n.: „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko - Biata - ^ywiec - Zwardon, odcinek w^zet 
„Mikuszowice" („Zywiecka/Bystrzahska") - Zywiec" sprostowan^ postanowieniem z dnia: 
1 marca 2010 r., 26 lipca 2010 r. oraz 17 grudnia 2010 r. w zakresie nieruchomosci oznaczonej jako 
dzialka nr 2249 polozonej w Gminie Zywiec, obr^b Zywiec w nast^puj^cy sposob: 
wykreslono nieruchomosc oznaczon^ jako dzialk? nr 2249 polozon^ w Zywcu, obr^b Zywiec, 
wpisan^ w pkt. VI.2. ww. decyzji: (...) w liniach rozgraniczajqcych teren inwestycji znajdujq si^ 
nieruchomosci, ktore w dniu wydania decyzji stanowity wlasnosc Skarbu Panstwa akapit: Miasto 
Zywiec, obr^b Zywiec wiersz pierwszy (str. 57 decyzji) 
wpisano t^ nieruchomosc oznaczon^ jako dzialk? nr 2249 potozon^ w Zywcu, obr^b Zywiec, 
do w pkt. VI. 1. WW. decyzji: Nieruchomosci, ktore stanq si§ wlasnosciq Skarbu Panstwa, z dniem, 
w ktorym decyzja stanie sif ostateczna: (uwasa! w nawiasie podano pierwotny nr dzialki) o He 
przejscie wlasnosci na rzecz Skarbu Panstwa nie nastqpito na mocy art. 60 lub 73 ustawy z dnia 
13 pazdziemika 1998 r. Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujqce administracji publicznq (Dz.U. 
z 1998 r., Nr 133, poz. 872) do akapitu: Miasto Zywiec, obr^b Zywiec, pierwszy wiersz licz^c od dotu 
strony, po dzialce nr 4028/12 (str. 56 decyzji). 

POUCZENIE 
Strony post?powania mog^ zapoznac si? z tresci^ ww. decyzji w Wydziale Infrastruktury Slgskiego Urz?du Wojewodzkiego 
w Katowicach. ul. Jagiellonska 25, pok. 525. tel. (032) 207 75 25, w godzinach od 9°° - 14°°. 
2. Od wydanej decyzji stronom przyskiguje prawo wniesienia odwolania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie. 
za posrednictwem Wojewody Sl^skiego. w terminie: 
-14 dni od dnia jej dor?czenia - wnioskodawcy, 
-14 dni od dnia dor^czenia poprzez publiczne ogloszenie* - pozostalym stronom. 
Przed up}ywem terminu odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 Kpa). 
Wniesienie odwolania wstrzymuje bieg terminow {an. 130 § 2 Kpa). 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony mog^ zrzec si? prawa do wniesienia odwotania wobec organu 
administracji publicznej, ktory wydai decyzj? (art. 127a § 1 Kpa). Jezeli oswiadczenie o zrzeczeniu si? prawa do wniesienia 
odwotania wnios^ wszystkie strony post?powania, z dniem dor?czenia organowi administracji publicznej tego oswiadczenia 
przez ostatni^ ze stron post?powania, decyzja staje si? ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa), zatem nie ma 
mozliwoici zaskarzenia jej do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego. 


