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Znak sprawy:
IG-I.7842.43.2023.OK

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 12 ust. 1, 1a i 2b w związku z art. 19b ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z 24 

kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1836 ze zmianami) oraz art. 49 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 
2022 poz. 2000 ze zmianami)

W O J E W O D A   M A Ł O P O L S K I
zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 
6 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.43.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na 
wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2158/7 obręb 0017 
Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 
1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach 
przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem 
światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru 
w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.

Decyzja określa sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

POUCZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pokój 320, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu drogą telefoniczną pod nr 12 39-21-882.

2. Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju 
i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia, 
w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uznaje się za dokonane. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

3. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres 
żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
to żądanie.

z up. Wojewody Małopolskiego 

Oliwia Kawa
Inspektor Wojewódzki
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