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O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 
735 z późn.zm)

W O J E W O D A     M A Ł O P O L S K I
zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z 
siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości 
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/6, obręb 0006 Łukanowice, jedn. ewid. 
Wojnicz - obszar wiejski, powiat tarnowski, woj. małopolskie w celu przeprowadzenia 
badań geologicznych, niezbędnych dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektu w zakresie jednego otworu geotechnicznego o głębokości 4,5 m oraz wykonania 
odkrywek istniejących gazociągów w celu uzyskania parametrów usytuowania istniejących 
gazociągów dla inwestycji pn.: Budowa przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do 
systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną 
do ich obsługi” w zakresie zadania pn. „Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o 
przepustowości Q=100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=20 
000 nm3/h w Łukanowicach”.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i 
wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty ukazania 
się obwieszczenia w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego – ul. Basztowa 22, Kraków, pok. 264. Prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny pod nr 12 39-21-683 lub nr 12 39-21-432, w godzinach 1200-1500. Po upływie 
wskazanego terminu zostanie wydana decyzja. 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu 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 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 
ukazania się niniejszego obwieszczenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

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 wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,



                   

2

- 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 powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego 
właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania 
(art. 8 ust. 3 i 3a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu).

Z up. Wojewody Małopolskiego

Regina Gablankowska
Starszy Inspektor Wojewódzki

w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
/dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

Obwieszczenie podlega publikacji:

‒    na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej 
urzędu wojewódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w 
zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu),

‒    na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Wojniczu (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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