
Data zamieszczenia ……………………. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U.2021.735), 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI 

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.49.2022) 

z 19 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym  oraz o 

nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbudowa mostu 

kolejowego w km 41.014 (km 41.042 wg PFU) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - 

Zakopane realizowana 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: 184/1, 185/1, 

185/2 obr.0033 Zakopane, j. ewid. Zakopane 

- na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w 

imieniu którego występuje: Pani Krystyna Obajtek- Zajdel - złożonego 21 czerwca 2022 r. 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym 

zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją 

(powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.49.2022) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym  pod nr tel. 12 39 21 226 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu 

wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków). 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do 

decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 

uzasadniające to żądanie. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. 

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez 

obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 

ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego. 

Obwieszczenie podlega publikacji: 

- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); 



- na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Zakopane (art. 53 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

 


