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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 7 oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 
9ad ust. 1. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 
ze zm.), zawiadamiam, że tutejszy organ prowadzi postępowanie, w trybie przepisów ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania 
za nieruchomość położoną w gminie Poręba, obręb 0001 Poręba, oznaczoną jako działka nr działka 
nr 8430/2 o powierzchni 0,0011 ha, powstałą z podziału działki nr 8430, gdzie jako współwłaścicieli 
wpisano m.in. Zofię Hac c. Stefana i Bolesławy oraz Zygmunta Spyra c. Stefana i Bolesławy. 
Jednocześnie organ ustalił, iż Zofia Hąc zmarła w dniu 8 kwietnia 2000 r., a Zygmunt Spyra zmarł 
19 października 2006 r.

Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją nr 2/2020 znak: IFXIII.747.25.2019 z dnia 
12 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: ,, Rewitalizacja 
i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Siewierz-Zawiercie, w ramach 
projektu p.n.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-
Zawiercie”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ww. decyzja Wojewody Śląskiego 
stała się ostateczna z dniem 9 września 2020 r. W dniu 30 listopada 2021 r. Wojewoda Śląski wydał 
decyzję znak IFXIII.747.12.2021, w której w części uchylił a w części utrzymał w mocy decyzję 
nr 2/2020 znak IFXIII.747.25.2019 z 12 maja 2020 r. sprostowaną postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej 
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 
decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranch dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. 

Wobec powyższego informuję, że osoby posiadające interes prawny w przedmiotowej sprawie 
mogą zapoznać się z aktami oraz składać pisemne wyjaśnienia, wnioski i dowody na poparcie swoich 
stanowisk, a także zgłoszonych żądań. 

Ponadto  informuję,  że zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom 
postępowania przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenie z nich  notatek,   kopii   lub  
odpisów.  Prawo  to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój 593 (IV piętro) – telefon 
kontaktowy nr (32) 207-75-94.

Z uwagi  na  fakt,  że brak  jest  możliwości  zawiadomienia  wszystkich stron postępowania
o  czynnościach  tutejszego  organu,  zasadne  jest  dokonanie  zawiadomienia  przez  obwieszczenie.
Doręczenie  stronom  postępowania przez obwieszczenie, dokonane w trybie art. 49 kpa,  jest uważane
za prawnie skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
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