Kraków, 1 października 2019 r.

Znak sprawy:
WS-II.7570.8.17.2019.KB

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 630) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren
nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia.
Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:
Gmina Bukowno, obręb 0006 Stare Bukowno: nr 2262/2 (brak KW), nr 1544/1 i nr
1566 (KW nr KR1O/00025004/3)
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi
i zastrzeżenia w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, pokój nr 264, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, telefon kontaktowy (12) 39 21 683.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej
zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego).

Z up. Wojewody Małopolskiego
Regina Gablankowska
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
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