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Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w 
zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U.2019.1554) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2020.256)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa 
odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 
m, odcinek: przekładka Zator – przekładka Przeciszów – opracowanie dokumentacji 
projektowej na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System 
S.A. z siedzibą w Warszawie (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Krakowie: 12 maja 2020 r., uzupełniony: 25 czerwca 2020 r.).

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu 
wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie 
powiatu oświęcimskiego, w gminie Zator, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek, wskazanymi poniżej:

Obręb 121309_4.0002 Obręb 2: 85/1 (KR1E/00067079/5), 85/2 (KR1E/00063263/4), 84 
(KR1E/00063725/1), 82 (KR1E/00067080/5), 60/5 (KR1E/00062735/7), 60/12 
(KR1E/00062735/7), 59/3 (KR1E/00062735/7), 81/2 (KR1E/00058621/4), 80 
(KR1E/00060424/0), 79, 73, 77 (KR1E/00018322/6), 71/3 (KR1E/00024116/4), 70 
(KR1E/00035957/1), 72/3 (KR1E/00041445/4), 69/3 (KR1E/00060569/8), 69/1 
(KR1E/00060569/8). 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 
[rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491), strony lub ich pełnomocnicy, 
legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu 
postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz 
dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść uwagi i wnioski 
w każdym stadium postępowania, powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.1.9.2020:
1. osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39 21 653) 
lub drogą elektroniczną (wnioski należy kierować na adres: asteuer@malopolska.uw.gov.pl);
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji 
elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, email: 
asteuer@malopolska.uw.gov.pl, faksem - 12 422 72 08, telefonicznie – 12 39 21 653). 

POUCZENIE:
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu:
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w 
zakresie terminalu:
1) Wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;
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2) właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres 
określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i 
budynków) ze skutkiem doręczenia;

3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin 
właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w prasie 
o zasięgu ogólnopolskim; 

4) właściwe miejscowo organy w sprawach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 
sektorze naftowym, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o 
wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej 
urzędu gminy.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze 
nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności 
adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, 
zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o 
ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu następuje w drodze obwieszczenia. 
Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy 
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali 
prawa do spadku.
Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:
1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 
zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomościami; czynność prawna dokonana z naruszeniem tego wymogu 
jest nieważna; 

2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się 
decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; 
toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu;

3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się 
postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2020.293) lub decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji 
w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i 
realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U.2019.630);

Zawieszenie postępowań o których mowa w pkt 2 i 3 nie dotyczy postepowań, których 
stroną są inni inwestorzy realizujący inwestycję w zakresie terminalu na danej 
nieruchomości.

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 

wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego
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-   nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do 
zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego.
Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela 
lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego informuje się w szczególności, że:
 Strona może działać przez pełnomocnika.
 Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych.
 Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego 

lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego 
powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.

 Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 
 Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu 

przedstawicielowi.
 Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli 

ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. 
Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

 Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w 
Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie 
ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej 
Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana 
wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie 
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma 
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

 W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym 
adresu elektronicznego.

 W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 
skutek prawny.

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie 

internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);

- w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 
8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy);

- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Zatorze (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);

- w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).
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