
Data zamieszczenia …………………….

O B W I E S Z C Z E N I E 
o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 15/L/2020 (znak sprawy: 
WI-IV.746.1.98.2019) z  27 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa elewacji Hali 
Zachodniej, przebudowa przesuwnicy kolejowej łączącej hale Wschodnią i Zachodnią, 
budowa drogi pożarowej oraz zewnętrznej sieci hydrantowej wraz z instalacją 
nadziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, stanowiących roboty 
wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
w granicach terenów zamkniętych, wykonywanych w ramach realizacji zadania pod 
nazwą: ”Przebudowa Hali Wschodniej i Zachodniej w zakresie przebudowy kanałów 
naprawczych, wnętrza hal i pomieszczeń oraz wymiana okien i świetlików dachowych 
na stacji Kraków Prokocim” realizowana w całości na terenie zamkniętym, dz. nr 182, 
183, 184, 186, 188, 189, 190, 191/2, 202/2, obr. 54, j. ew. Podgórze. - na wniosek złożony 
przez inwestora: PKP Intercity S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa) - złożonego 
4 grudnia 2019 r., uzupełnionego 24 grudnia 2019 r., skorygowany pismem z 28 stycznia 
2020 r. (data wpływu do MUW 04.02.2020 r.)

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą 
zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.98.2019) 
w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, 
ul. Basztowa 22.  

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków). Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę 
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.
Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia 
przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 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 Miasta Krakowa (art. 53 ust. 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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