
Data publikacji ……………………….

Obwieszczenie 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art.101 § 1, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) – dalej: Kpa oraz w związku 
z art. 12 ust. 1, 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 25 maja 2022 r. Wojewoda Małopolski, na żądanie inwestora, Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała 
Fedorczaka, wydał postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania 
administracyjnego wszczętego 22 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie 
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.

Informuje się, że zgodnie z art. 98 § 2 KPA, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia 
postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia 
postępowania uważa się za wycofane. Zgodnie z art. 103 KPA, zawieszenie postępowania 
wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Zgodnie z art. 101 § 3 KPA, na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie 
do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego 
(ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie 
postanowienia.

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

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.

Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 
32 i 33 Kpa mogą zapoznać się z postanowieniem: osobiście, przez platformę ePUAP lub 
pocztą na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

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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