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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY SLl\SKIEGO
nr IF/IIII5340/24/09

z dnia 3 marca 2010 r.
Na podstawie art. 49 lIstawy z dnia J 4 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z pOin. ZI1l.) Wojewoda Slqski podaje do
publicznej wiadomosci, ie w dniu 1 marca 2010 1'., wydal postanowienie a sprostowaniu oczywistej
omylki pisarskiej w decyzji nr 6/2009, zilak sprawy: IFill 115340/24/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.,
a zezwoleniu na realizacj~ inwestyeji drogowej ella przedsi~wzi~cia p.n. "Budowa drogi ekspresowej

S-69 Bielsko - Biala - Zywiec Bystrzanska) - Zywiec":

Zwardon, odcinek w~zel "Mikuszowice" (Zywiecka/

na stronie pieedziesi(ltej drugiej .4ecyzji: Gmina Lodygowice, obr~b Lodygowiee, wiersz siedemnasty:
- jest wpisana dziatka nr 5759/1 (6759) a powinno bye 6759/1 (6759);
na stronie piycdziesiatej czwartej deeJ'kji: Miasto Zywiec, obr~b Pietrzykowiee, wierszjedenasty:
- jest wpisana dzialka nr 461717 (461 5/3) a powinno bye 461517 (4615/3);
na stronie piycdziesi&tej sz6stej d~"vzi i: Miasto Zywiee, obr~b Zywiee, wiersz trzeei:
- jest wpisana dziatka nr 798 (798) a powinno bye 798/1 (798)
wiersz dziewiqty:
- jest wpisana dziatka nr 2299/6 (2299) a powinno bye 2299/6 (299/2)
na stroHie trzydziestej pierwszej deeyzji, w tabeli przedstawiajqeej podziai nieruchomosci, kolumna
druga, pozycja nr 141 :
- jest wpisana dzialka nr 3512/3 a powinno bye 3512/1 i 3512/3
oraz na stronie piycdz~~&tej trzeciej
- jest wpisane: 3512/3 (3512) a powinno bye 351211, 3512/3 (3512)
zgodnie z zalqcznikiem graficznym stanowiqcYIll integralnq cz~s6 decyzji, przedstawiajqcym podzial
nieruchomosei.

W zwiqzku z tym, iz powyzsza omylka llIe Jest wad q istotn~ gdyz nie l11a wplywll na
rozstrzygni~cie obj~te decyzjq Wojewody Slqskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. nr IF/IJI/5340/24/08
moze bye sprostowana na podstawie art. 1 13 § I Kpa.
W zwiqzku z powyzszym informu.i~, ze z treSci q w/w postanowienia, mozna zapoznae si~
w Wydziale Infrastruktury Slqskiego Urz~dll Wojew6dzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellollskiej
25, pok. 524 (IV pi~tro) lub telefonicznie (032) 207 - 75 - 24, oraz w Oddziale zamiejseowym
w Bielsku - Bialej ul. Piastowska 40 (bu~i)lflek"fr;'~'~lt,pi~tro, pok. 307, 314a) lub telefonicznie:
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