Kraków, 24 października 2019 r.

Znak sprawy:WS-II.7570.8.16.2019.JB

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po
rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą
w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Adama Krawczyka, Wojewoda
Małopolski w dniu 24 października 2019 r. wydał decyzję znak WS-II.7570.8.16.2019.JB zezwalającą
wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 493, obr. Bielany
jedn. ewid. Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu wykonania badań geologicznych
w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów Komorowice – Oświęcim, na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę.
Decyzja określa sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

POUCZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pok. 263, tel. (012) 39 21 279.
2. Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów, Inwestycji
i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie:
 7 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - pozostałym
stronom.
3. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.). Jeżeli oświadczenie
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Jadwiga Bilska
S t a r s z y I ns pe kt or W oj e w ódz ki
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
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