
Data zamieszczenia …………………….

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) – dalej: upzp oraz art. 61 § 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – 
dalej: Kpa

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 15 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na 
wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającego przez pełnomocnika, 
Panią Krystynę Obajtek-Zajdel,

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 
Rozbiórka i budowa przepustów w km 27.355 (27.372 wg PFU); 27.682 (27.699 
wg PFU); 27.846 (27.863 wg PFU); 28.058 (28.075 wg PFU); 28.932 (28.950 wg PFU); 
29.832 (29.850 wg PFU); 30.820 (30.838 wg PFU); 31.057 (31.076 wg PFU); 31.587 
(31.605 wg PFU); 32.360 (32.379 wg PFU); 32.460 (32.479 wg PFU); 32.779 (32.800 
wg PFU); 33.503 (33.523 wg PFU) linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, 
realizowane w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: 
"Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: 
"Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka 
i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 
na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane - na działkach nr: 8531 
obręb 0006 Szaflary, jedn. ewid. Szaflary; 6285/1, obręb 0001 Bańska Niżna, jedn. ewid. 
Szaflary; 12632/1, 12426/9, 12426/10, 12633, 11452/4, 11439/5, 11399/4, 12634/1, 9994/6 
obręb 0201 Biały Dunajec, jedn. ewid. Biały Dunajec.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym 
oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne 
uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.8.2023, w Wydziale 
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22, 
wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną 12 39 21 931  
(sprawę prowadzi p. Magdalena Sitarz).

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
(stosownie do wymogów art. 53 ust. 1 upzp):
- Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 
- Urzędu Gminy Szaflary,
- Urzędu Gminy Biały Dunajec.

1 Wniosek z 14 lutego 2023 r. (data wpływu do MUW: 15 lutego br.), uzupełniony pismem znak: 
IRRK3/2/2.2132.3.1.2023.IRE-00976-I z 9 marca 2023 r. (data wpływu do MUW: 10 marca br.)



Ponadto, na podstawie ustawy Kpa, informuje się, że:
- Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
- Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 

Kpa),
- Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
- Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa 

(art. 33 § 3 Kpa),
- Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 

Kpa),
- Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku 

pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego 
pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),

- 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 usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 40 § 4 Kpa),

- W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się 
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),

- W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa),

- W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny 
(art. 41 § 2 Kpa).  
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