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Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 f.) Nr 98, poz' 107l z późi. zm.),
w związku z art' I ld ust 5 ustawy z dnia l0 kwietnia Ż003 r' o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg .publicznych (tekst jednolity: Dz.I]. z Ż008 r.
Nr 193, poz. 1194 zpoźn. zm.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek

Pani Ewy Tomali - Boruckiej, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział
w Katowicach, dziaŁającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezPana Lecha Witeckiego
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie' zostało *"r"ręt"
postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniv na realizację inwestycji
drogowej dla zadania pn:
,,Budowa Centrum zarząd'zania i sterowania tunelami wrazz Obwodem Utrzymania dla
drogi ekspresowej 5-69 na odcinku Bielsko _ Biała _ Żywiec _ Zwardofljako I etapu budowy
drogi ekspresowej 5-69 na odcinku Przybędza- Milówka - obwodnica Węgierskiej Górki''''
Inwe stycj ą obj ęte są następuj ące nieruchomośc i :

Gmina Milówka, obręb Milówka:

3361r, 33612, 33714, 33715, 33916, 33917, 33glg, 33glr0, 33g/r1, 33916, 33917, 33gl10, 34112,
34212, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 349, 350, 3521r, 35311, 354, 352/2, 340, 3421r, 35312,

3551r,35512,356,3571r,35712,359,359,360,36U1,36114,36U3,363,36411,36412.36511.
365 12, 365 13, 365 14, 365 I 5, 366, 367, 37 0, 462,

Gmina Milówka, obręb Kamesznica:
4t3

Wobec powyższego informuje się, że Strony mogą zapoznać się z aktami Sprawy
wypowiadaó się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktu.y Śtąitd"gó
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (IV piętro' pok. sił1'
w terminie 14 dni od dnia publiczrrego ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanię rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody

i

i materiały.
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