Kraków, 4 marca 2022 r.

Znak sprawy:
WS-II.750.30.2022.BST

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 4 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu
wykonania badań geologicznych w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: „ przebudowa
gazociągu DN 150 PN 2,5 MPa relacji: Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin –
Stawy Grójeckie wraz z ZZU”.
Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:


1620/4 obręb 1 Oświęcim jedn. ewid. Oświęcim, objętej Kw nr KR1E/00014461/4



1617/1 obręb 1 Oświęcim jedn. ewid. Oświęcim, objętej Kw nr KR1E/00028173/9



1611/4 obręb 1 Oświęcim jedn. ewid. Oświęcim, objętej Kw nr KR1E/00008835/2



1611/8 obręb 1 Oświęcim jedn. ewid. Oświęcim, objętej Kw nr KR1E/00021116/3



1190/5 obręb 11 Rajsko jedn. ewid. Oświęcim, brak księgi wieczystej



1190/6 obręb 11 Rajsko jedn. ewid. Oświęcim, objętej Kw nr KR1E00011593/7.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi
i zastrzeżenia w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Delegatura w Tarnowie al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pokój nr 11,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, telefon kontaktowy (14) 69 63 107.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks 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 czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
W przypadku, gdy po doręczeniu obwieszczenia, 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,
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 432 * fax 12 39 21 283, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,
więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

- 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. Jednocześnie,
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
mgr Ewa Janowiec
K i e r ow n i k O d d z i a ł u
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
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