Data publikacji ……………………….

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 8, 9 i 10 w związku z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu (Dz.U.2020.1866),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa
gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do
jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg
wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz
z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim, złożonego przez inwestora:
Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie,
działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Wojnę.
W trakcie postępowania Inwestor dokonał korekty trasy inwestycji, wycofując z zakresu
wniosku działki o numerach: 438/5 obr. Kąty, 720/32 obr. Oświęcim oraz część dz. 3479/2 obr.
Balin, co wpłynęło na zmianę lokalizacji inwestycji na działkach objętych wnioskiem,
o numerach: 721/25, 720/5, 720/42, 720/46, 716/1, 716/2 obr. Oświęcim.
Mapy z aktualnym przebiegiem gazociągu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce Repozytorium plików, pod
linkiem:
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1980483,budowa-gazociagu-skoczow-komorowiceoswiecim-tworzen-wraz-z-infrastruktura-niezbedna-do-jego-obslugi.html
Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33
Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz
dokumentacją przedłożoną przez inwestora:
1. osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39 21 612) lub drogą
elektroniczną (wnioski należy kierować na adres: wi@malopolska.uw.gov.pl), w Wydziale
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22, w
godz. od 9.00 do 15.30;
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za
pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08);
Ww. strony lub ich pełnomocnicy mogą wnieść uwagi i wnioski w każdym stadium postępowania,
powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.1.24.2021, jak wyżej: osobiście, przez platformę ePUAP lub
pocztą na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
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 Bukownie, Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Urzędu Miejskiego w Libiążu, Urzędu Miejskiego w Chełmku,
Urzędu Miasta w Oświęcimiu (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);
- w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

