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Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 38 pkt 2 lit. zj ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U.2021.1836) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2021.735)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 
oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem 
DN300” na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana 
Grzegorza Okaja, (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 14 września 
2021 r., uzupełniony: 2 listopada 2021 r.).

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we 
wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:
 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Oświęcim – obszar wiejski, obręb 0001-Babice 

oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:

2065/49 (KR1E/00056814/0), 1964/4 (KW 15207), 1965/1 (KW 15207), 1965/2 (KW 15207), 1965/3 (KW 
15207), 1965/4 (KW 15207), 1960/6 (KW 15207), 1960/7 (KR1E/00008710/0), 1960/4 (KR1E/00063547/9), 
1962/5 (KR1E/00063547/9), 1962/1 (KR1E/00067477/5), 2004 (- ), 1967/1 (KW 51974), 1959/7 
(KR1E/00067477/5), 1959/6 (KR1E/00008710/0), 1959/3 (KR1E/00008710/0), 2003/3 (KW 1798), 1953/3 
(KR1E/00058211/7), 1953/4 (KR1E/00058211/7), 1953/5 (KR1E/00058211/7), 1953/6 (KR1E/00002793/3), 
1953/7 (KR1E/00058211/7), 1950/2 (KR1E/00002793/3), 1951/2 (KR1E/00002793/3), 1949/2 
(KR1E/00002793/3), 1914/33 (KR1E/00023742/4), 1914/9 (KW 34999), 1895/2 (KR1E/00064478/1), 2008/7 
(KW 36923), 1895/1 (KR1E/00064478/1), 1896/6 (KW 22608), 1896/5 (KW 22608), 1896/8 (- ), 1896/7 (- ), 
1871/2 (KW 34999), 1871/1 (KW 34999), 1870/1 (KR1E/00008585/4), 1863/5 (KW 13447), 1863/6 (KW 13447), 
1869/1 (KR1E/00006680/6), 1860/11 (KR1E/00009963/5), 1860/16 (KR1E/00003297/3), 1860/15 
(KR1E/00003297/3), 1860/10 (KR1E/00009963/5), 1860/19 (KW 15989), 1860/20 (KW 15989), 1849/8 
(KR1E/00003016/0), 1849/9 (KR1E/00003016/0), 1849/11 (KR1E/00008153/7), 1849/12 (KR1E/00008153/7), 
1850/9 (KR1E/00008153/7), 1845/5 (-), 1845/6 (-), 1850/24 (KR1E/00008153/7), 1845/9 (KR1E/00000496/7), 
1845/8 (KR1E/00000496/7), 1850/25 (KR1E/00008153/7), 1834/2 (KR1E/00056514/7), 1850/45 
(KR1E/00008153/7), 1845/11 (- ), 1850/27 (KR1E/00008153/7), 1845/10 (- ), 2008/6 (KW 36923), 2008/11 (-), 
1851/9 (KR1E/00058876/6), 1833/7 (KR1E/00066723/8), 1833/8 (KR1E/00066723/8), 1851/23 
(KR1E/00058876/6), 1830/5 (KR1E/00067687/0), 1833/12 (KR1E/00066723/8), 2009/4 (KW 1798), 1830/4 
(KR1E/00067687/0), 1816/2 (KR1E/00000064/0), 1816/3 (KR1E/00000064/0), 1815/5 (KW 23614), 1815/6 (KW 
23614), 1808/19 (KR1E/00002813/0), 1808/14 (KR1E/00002813/0), 1808/2 (KR1E/00024122/9), 1803/1 (KW 
15890), 1795/10 (KR1E/00035937/5), 1795/11 (KW 44795), 1795/12 (KR1E/00009964/2), 1788 
(KR1E/00006098/9), 1796/2 (KR1E/00006098/9), 1796/1 (KR1E/00035759/3), 1799/25 (KR1E/00035759/3), 
1797/3 (KR1E/00009964/2), 1799/24 (KR1E/00052440/9), 1797/4 (KR1E/00002373/3), 1799/23 
(KR1E/00013447/3), 1797/5 (KR1E/00013447/3), 1799/22 (KR1E/00025285/6), 1799/21 (KR1E/00008153/7), 
1799/127 (KR1E/00041425/8), 1799/128 (KR1E/00041425/8), 1799/130 (KR1E/00052048/1), 1799/129 
(KR1E/00052048/1), 1799/131 (KW 14950), 1799/133 (KR1E/00052048/1), 1799/134 (KR1E/00052048/1), 
1799/132 (KW 14950), 1799/136 (KW 35758), 1799/15 (KW 15442), 1799/14 (-), 1799/13 (-), 1799/12 
(KR1E/00035758/6), 1799/11 (KR1E/00000893/0), 1799/10 (-), 1767/3 (KR1E/00063616/4), 1799/9 
(KR1E/00013447/3), 1799/26 (KW 15865), 1799/138 (KR1E/00056724/2), 1799/8 (KW 2480), 1766/3 
(KR1E/00056724/2), 2428 (KR1E/00002358/2 ), 1751/11 (KR1E/00055763/0), 1750/10 (KR1E/00055763/0), 
1741/1 (KW 18877), 1741/6 (KR1E/00007224/9), 1738/3 (- ), 1738/6 (KR1E/00066325/8), 1738/9 
(KR1E/00004506/9), 1731/5 (KW 11833), 2011/2 (KR1E/00057828/8), 1731/8 (KR1E/00011834/9), 1726/5 
(KR1E/00056148/0), 1726/13 (KR1E/00058208/3), 1726/11 (KW 36678), 1726/4 (KR1E/00001158/3), 1727 
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(KR1E/00052495/9), 1728 (KR1E/00052495/9), 1719/2 (KR1E/00003199/6), 1719/1 (KW 51376), 1716/5 (KW 
50045), 1716/8 (KR1E/00023685/6), 1709/3 (KR1E/00016791/0), 1708 (KR1E/00001991/4), 1696/2 
(KR1E/00007332/9), 1705/3 (KR1E/00009160/6), 1696/1 (KR1E/00007332/9), 1699/12 (KW 50044), 1705/2 
(KR1E/00009160/6), 1699/15 (KR1E/00058649/6), 1670/15 (KR1E/00002912/4), 1670/17 (KR1E/00002913/1), 
1670/19 (KR1E/00051044/6), 1670/21 (KW 2915), 1670/29 (KR1E/00002916/2), 1670/32 (KW 2917 ), 2010/5  
(- ), 1663/5 (- ), 2196 (KW 2919), 1663/9 (KR1E/00000309/0), 2065/107 (KR1E/00056814/0), 2065/75 
(KR1E/00056814/0), 2065/7 (KR1E/00056814/0), 2090/4 (- ), 2090/2 (- ), 2090/15 (KR1E/00014982/2), 2087 
(KR1E/00001004/9), 2086 (KR1E/00001004/9), 2090/9 (KR1E/00014982/2), 2090/14 (KW 40418), 2090/3 (KW 
12573), 2090/17 (KR1E/00014982/2), 2090/20 (KR1E/00012266/3), 2088 (KR1E/00001004/9), 2065/111 
(KR1E/00065378/7), 2065/115 (KR1E/00056814/0), 2085/1 (KW 4547), 1497/14 (KR1E/00014982/2), 1497/8 
(KR1E/00019619/2), 1497/15 (KR1E/00015989/8), 1497/9 (KR1E/00008585/4), 1497/10 (KR1E/00000309/0), 
1497/11 (KR1E/00002914/8), 1497/2 (KR1E/00015167/0), 1497/12 (- ), 1497/16 (KR1E/00024648/2), 1497/13 
(KR1E/00014982/2), 1497/17 (KR1E/00056022/1), 1499/12 (KR1E/00003020/1), 1500/1 (- ), 1499/21 
(KR1E/00040456/7), 1498/8 (KR1E/00019619/2), 1499/22 (KR1E/00040456/7), 2426 (KR1E/00040456/7), 
1498/7 (KW 39221), 1515/7 (KR1E/00040456/7), 1515/9 (KR1E/00068317/3), 1515/10 (KR1E/00017006/8), 
1498/6 (KR1E/00041708/6), 1498/5 (KW 15760), 2109/3 (KR1E/00019852/7), 1501/3 (KR1E/00014982/2), 
1498/10 (KW 34717), 1501/1 (KR1E/00020259/0), 1501/2 (KW 32946), 1498/11 (KW 8875), 2081/1 (KW 
19852), 1498/3 (KW 12573), 2085/2 (KW 19852), 1498/2 (KW 28623), 1498/1 (- ), 1481 (KR1E/00041425/8), 
2011/8 (KR1E/00040456/7), 1480 (KR1E/00058876/6), 1483/2 (KW 2524), 1483/1 (KR1E/00013077/8), 1492/1 
(KR1E/00002374/0), 1455/3 (- ), 1492/2 (KW 38740), 1476 (KR1E/00013077/8), 2059/11 (KW 16983), 1473 
(KW 50526), 1474 (KR1E/00001179/6), 1472 (KW 4026), 2016 (KR1E/00057828/8), 1350 (KR1E/00011415/6), 
1391 (KR1E/00035001/5), 1382 (KR1E/00006680/6), 1381 (KR1E/00008079/4), 1375 (KW 35756), 1390/2 
(KR1E/00035001/5), 1374 (KW 6694), 1363 (KW 6694), 1353 (KW 38441), 1362 (KW 7412), 1383/1 
(KR1E/00006680/6), 1380/2 (KR1E/00008079/4), 1393/1 (KR1E/00003610/4), 2069/5 (KR1E/00065397/6), 
1390/1 (KW 3612), 1383/2 (- ), 1393/2 (KW 3612), 1403 (KW 33024), 1396 (KR1E/00015989/8), 1388 
(KR1E/00002373/3), 1387 (KR1E/00002373/3), 1401 (KR1E/00015989/8), 1395 (KR1E/00015989/8), 1402 
(KR1E/00067722/8), 242/2 (KR1E/00000893/0), 245/2 (KW 21484), 248/2 (KR1E/00061852/6), 259/2 
(KR1E/00011415/6), 260/7 (KR1E/00002631/0), 260/5 (KR1E/00051398/2), 258/4 (KR1E/00064081/1), 264/2 
(KW 1798), 272/2 (KW 1798), 275/7 (KW 38312), 275/4 (KR1E/00000480/2), 277/2 (KR1E/00020174/0), 283/2 
(KR1E/00014578/7), 285/2 (KW 4910), 288/2 (KR1E/00009718/3), 290/2 (KR1E/00059501/4), 293/4 
(KR1E/00063921/5), 294/2 (KW 10226), 298/2 (KW 23182), 301/2 (KR1E/00008850/3), 226 (KW 3612), 227 
(KW 3612), 222 (KR1E/00001675/3), 223 (KR1E/00010936/7), 225 (KR1E/00009718/3), 224 
(KR1E/00009718/3), 2018 (KR1E/00036923/1), 201/2 (KR1E/00051398/2), 202 (KR1E/00003217/9), 201/1 
(KR1E/00002807/5), 200 (KR1E/00001675/3), 199 (KR1E/00001675/3), 197 (KR1E/00010936/7), 2049/3 
(KR1E/00036923/1), 420/2 (KR1E/00063922/2), 420/1 (KR1E/00063922/2), 425 (KR1E/00001958/1), 421/2 
(KR1E/00066879/6), 426 (KR1E/00001675/3), 427 (KR1E/00017601/9), 429 (KR1E/00018848/9), 431 (KW 
23614), 432 (KR1E/00011271/4), 433 (KR1E/00002904/5), 434 (- ), 435/1 (KR1E/00051398/2), 435/2 
(KR1E/00012440/7), 436/1 (KR1E/00024675/0), 436/2 (KR1E/00024675/0), 498 (KR1E/00002822/6), 496 
(KR1E/00024675/0), 497 (KW 3205), 501/1 (KR1E/00016773/8), 501/2 (KR1E/00010058/8), 502 
(KR1E/00057828/8), 505 (KR1E/00064081/1), 506 (KR1E/00064081/1), 508 (KW 4910), 553 (KW 23182), 552 
(KW 9286), 548/1 (KW 9286), 551 (KR1E/00013280/4), 2045 (KR1E/00036923/1), 577 (KW 4910 ), 574 
(KR1E/00009718/3), 2043/1 (KR1E/00036923/1), 575 (KW 4910), 679/9 (KR1E/00057828/8), 679/7 
(KR1E/00057828/8), 679/11 (KR1E/00057828/8), 571 (KW 1956), 576 (KW 4910), 2355 (KR1E/00003235/1), 
578 (KW 4910), 582 (KW 7958), 583 (KR1E/00010936/7), 595/14 (KW 10119), 584 (KR1E/00001675/3), 678 
(KR1E/00057828/8), 2051 (KR1E/00057828/8), 595/10 (KW 10116), 595/11 (KR1E/00010117/0), 595/12 (KW 
1883), 595/9 (KR1E/00010115/6), 597/8 (KR1E/00022472/3), 597/7 (KW 13670), 595/4 (KW 6863), 595/2 (KW 
6864), 595/5 (KW 6863 ), 595/17 (KW 48158), 2068/1 (KR1E/00057828/8), 595/18 (KW 6032), 595/19 
(KR1E/00039579/5), 595/16 (KR1E/00052050/8), 595/23 (KW 17377), 595/20 (- ), 595/21 (- ), 595/22 (KW 
38392), 598/15 (- ), 598/23 (KR1E/00019234/9), 598/16 (- ), 598/17 (KW 13022 ), 598/18 (KR1E/00052050/8), 
605/35 (- ), 598/19 (KR1E/00013018/7), 605/182 (KW 11), 598/20 (- ), 598/21 (KW 13856), 601/30 (- ), 601/31 
(KW 24316), 601/32 (KR1E/00013305/6), 620/8 (KR1E/00056748/6), 601/33 (- ), 601/34 (KW 24507), 599/1     
(- ), 598/22 (KR1E/00056448/3), 605/50 (- ), 605/49 (KW 13026 ), 605/48 (KR1E/00012534/3), 605/47 
(KR1E/00038265/4), 605/46 (KR1E/00013381/2), 605/373 (- ), 605/45 (KW 29827), 605/40 
(KR1E/00060647/9), 605/43 (KW 19760), 605/44 (KW 4605), 605/294 (KR1E/00052050/8), 603 
(KR1E/00050323/9), 601/39 (KR1E/00062109/0), 601/40 (- ), 601/41 (KR1E/00050323/9), 620/6 
(KR1E/00056748/6), 601/42 (KR1E/00011757/5), 650/5 (KR1E/00052048/1), 620/2 (KR1E/00020660/4), 
2054/2 (KW 17184), 650/6 (KW 17184), 650/10 (KR1E/00000948/1), 2054/1 (KR1E/00017047/7), 621/2 (- ), 
650/9 (KR1E/00059752/8), 2053/4 (KR1E/00056814/0), 2057/3 (KR1E/00059752/8), 611/14 
(KR1E/00011757/5), 616/2 (KR1E/00050323/9), 611/12 (- ), 616/1 (KR1E/00050323/9), 611/15 
(KR1E/00011757/5), 611/13 (KR1E/00011757/5), 639/21 (KR1E/00011840/4), 635/2 (- ), 629/2 (- ), 2065/43 (- ), 
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2065/42 (- ), 639/36 (- ), 639/37 (- ), 636/1 (- ), 2055/5 (- ), 637/2 (- ), 637/5 (KR1E/00004035/6), 637/7 
(KR1E/00004035/6), 2064/6 (KR1E/00056814/0), 2064/5 (KR1E/00056814/0), 2064/4 (KR1E/00056814/0) 

  na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Oświęcim – obszar wiejski, obręb 0003-
Brzezinka oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:

730/1 (- ), 731/2 (- ), 724/2 (KR1E/00018541/7 ), 725/2 (- ), 711 (KW 3516 ), 710 (KW 3516 ), 709 (KW 
3516 ), 707 (KW 15610 ), 25 (- ), 22 (KR1E/00067340/6), 23 (KR1E/00051978/2), 18 (KW 3929), 24 (- ), 
10 (- ), 11 (KR1E/00029841/0), 9 (- ), 7 (KR1E/00005739/8), 8 (- ), 6 (- ), 4 (KW 5742), 3 (- ), 2 (KW 5742), 
1 (KW 23621)

 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb 0001-Bobrek 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:

731/24 (KR1E/00050915/6), 731/26 (KR1E/00050915/6)

 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb 0002-Gorzów 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:

1790/3 (KR1E/00051519/7), 1390/1 (KR1E/00064400/4), 1391/5 (KR1E/00064400/4), 1388/7 
(KR1E/00064402/8), 1411/2 (- ), 1388/5 (KR1E/00064402/8), 1411/1 (KW 22064), 1406 (KW 51783), 1405 
(KW 24066), 1397 (KW 39977), 1396/3 (- ), 1396/2 (KR1E/00020345/0), 1394/2 (KR1E/00020345/0), 
1396/1 (KW 26303), 1394/1 (KW 26303), 1399 (KW 39977), 1393/4 (KW 26303), 1393/5 (KW 26303), 
1751/28 (- ), 1792/7 (KR1E/00063384/8), 1217/13 (KR1E/00061785/5), 1216/10 (KR1E/00026157/7), 
2010/7 (KR1E/00055484/0 ), 1207/1 (KW 38532), 1207/2 (KW 38532), 1210/1 (KW 38532), 1210/2 (KW 
38532), 1204 (KW 49571), 1203/1 (KW 49571), 1208/1 (KW 38532), 1202/2 (KR1E/00026670/9), 1750/1 
(KR1E/00027060/7), 1416/1 (KW 25797), 1417/1 (KR1E/00059851/2), 1749/1 (KR1E/00029400/7), 1415/3 
(KW 28280), 1418 (KR1E/00059851/2), 1421 (KR1E/00063854/4), 1424 (KW 49225), 1420/1 
(KR1E/00063854/4), 1425/2 (KW 49225), 1420/2 (KR1E/00063854/4 ), 1425/1 (KW 49225), 1426 (- ), 1741 
(KR1E/00024085/7), 1748/1 (KR1E/00026672/3), 1748/2 (KR1E/00026672/3), 1740 (- ), 1737/1 (- ), 1736/5 
(- ), 1736/3 (- ), 1729/4 (KR1E/00021482/9), 1729/2 (- ), 1744/1 (KR1E/00056438/0), 1745/1 
(KR1E/00051396/8), 1745/2 (KR1E/00051396/8)

Mapy z przebiegiem gazociągu na wyżej wymienionych działkach dostępne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce Repozytorium plików, pod 
linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2012128,budowa-gazociagu-wysokiego-cisnienia-dn700-
mop-84mpa-relacji-raciborz-oswiecim-wraz-z-infrastruktura.html

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 
Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą na każdym etapie postępowania, 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.747.1.38.2021.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do 
protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych (ePUAP).
Podania wniesione na adres poczty elektronicznej (email) organu administracji publicznej pozostawia się bez 
rozpoznania.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego 
z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 
(dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie). 
Wobec powyższego kontakt zapewniony jest:
1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem 
skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08);
2. pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
(ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
3. osobiście jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu drogą telefoniczną (12 39-21-612 - sprawę prowadzi p. Karolina Starek).

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:
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Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu:
1) Wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;
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 warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 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 do dnia, w którym 
decyzja ta stała się ostateczna; 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 dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, nie wydaje się decyzji 
o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do dnia, 
w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna, przepisu 
nie stosuje się do postępowania wszczętego na wniosek inwestora oraz do postępowań dotyczących 
terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań 
prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 
nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek. Na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody 
inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w 
odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 
zakresie terminalu podejmie zawieszone postępowanie. 

3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, 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, przepisu nie stosuje się do 
postępowania wszczętego na wniosek inwestora oraz do postępowań dotyczących terenów zamkniętych 
ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek 
jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych 
jednostek.

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

-   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:
3) Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
4) Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
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5) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
6) Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca 

prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im 
pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji 
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

7) Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
8) Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku 

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

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

10) W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

11) 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 i ust. 1a 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 i ust. 1a 
ww. ustawy);

- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej: Urzędu Miejskiego w Chełmku, 
Urzędu Gminy Oświęcim (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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