
Data publikacji ……………………….

Obwieszczenie 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) oraz w związku z art. 12 ust. 1, ust. 
1a oraz ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836) – dalej: 
Specustawy,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 7 lipca 2022 r. w związku z wnioskiem inwestora o podjęciu postępowania 
wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla 
inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN400 PE wraz z 
telekomunikacyjną kanalizacją kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla 
światłowodowego jako infrastruktura skojarzona z nowobudowaną infrastrukturą 
gazową - relacji Krynica Zdrój - Muszyna (Krynica Zdrój SRP przy ul. Stara Droga - 
Krynica Zdrój ul. Czarny Potok) - zadanie nr 1.

Jednocześnie zawiadamiam, że wraz z wnioskiem o podjęciu postępowania inwestor 
skorygował przebieg inwestycji. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 36 KPA, zawiadamiam, iż 
przedmiotowa sprawa z uwagi na zmianę zakresu wniosku oraz konieczność ponowienia 
wszystkich czynności administracyjnych nie zostanie rozpatrzona w terminie określonym w 
art. 7 ust. 1 specustawy. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 kpa, wyznaczam 
nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 37 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 2 KPA, stronie przysługuje prawo do wniesienia 
ponaglenia do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem organu prowadzącego 
postępowanie. Zgodnie z treścią art. 37 § 2 kpa, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z 
art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią 
postanowienia oraz z aktami sprawy, powołując się na znak sprawy:WI-IV.747.1.61.2021 
osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39 21 606).

Jednocześnie informuje się, że nowy przebieg inwestycji, zostaje udostępniona z 
dniem 19.07.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w zakładce: Urząd Wojewódzki/ 
Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji;
(https://bip.malopolska.pl/muw,a,2139455,budowa-gazociagu-sredniego-cisnienia-dn400-pe-
wraz-z-telekomunikacyjna-kanalizacja-kablowa-rura-2xrh.html)

Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia zażalenia od postanowienia 
Wojewody Małopolskiego. Zażalenie wnosi się do Ministra Rozwoju i Technologii za 
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o wydaniu postanowienia. 
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W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do 
wniesienia środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał 
postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania 
postanowienie staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.
Obwieszczenie podlega publikacji (art. 12 ust. 1 , 1a oraz ust. 4 pkt 7 Specustawy):
- na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Krakowie;
- na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju;
- w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
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