Data zamieszczenia …………………….

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2020.293) oraz art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. 2020.256)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 28 września
2020 r. znak: WI-IV.746.1.39.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej
wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 44/L/2020 r. (znak: WIIV.746.1.39.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km
36,470 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 9/15, obr.
Ciężkowice, j. ewid. Ciężkowice, wydanej na wniosek inwestora, tj. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian
Sawko i Pan Romuald Mądry.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą
zapoznać się z treścią ww. postanowienia, (powołując się na znak sprawy:
WI-IV.746.1.39.2020) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym pod nr tel. 12 39-21-612 lub drogą elektroniczną: (np. za pośrednictwem
skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08).
Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo zażalenie do Ministra Rozwoju, za
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 7 dni
od dnia doręczenia stronie postanowienia - zgodnie z art. 141 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
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.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia
przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie siedmiu 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 tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciężkowice (art. 53
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

