Kraków, 11 grudnia 2019 r.

Znak sprawy:
WS-II.7570.8.23.2019.BS

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
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1724) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 4 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 85/1 o pow.
0,2419 ha (KW nr KR1E/00067079/5), obr. 2 jedn. ewid. Zator - miasto, powiat oświęcimski,
woj. małopolskie, w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów
w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa
o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator-przekładka Przeciszów-opracowanie dokumentacji
projektowej.
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 przy ul. Basztowej 22, pokój nr 268, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
urzędu, telefon kontaktowy (12) 39 21 193.
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).
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