
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 21/L/2020 (znak sprawy: 
WI-IV.746.1.99.2019) z 14 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa budynku magazynowego 
Cargo wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu w Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. w zakresie: budowy budynku 
magazynowego Cargo wraz z częścią biurową, budynkiem kontroli dostaw, wiatą 
śmietnikową, kontenerowym agregatem prądotwórczym, wewnętrznymi drogami 
dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz 
infrastrukturą techniczną energetyczną, telekomunikacyjną i wodno-kanalizacyjną, na dz. nr 
537/89, 537/91 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów - na wniosek inwestora tj.: 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., (32-083 Balice, ul. 
Kpt. M. Medweckiego 1), które reprezentuje Pan Wojciech Duliński – złożony 5 grudnia 2019 
r. , uzupełniony 7 stycznia 2020 r. oraz skorygowany 24 lutego 2020 r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą 
zapoznać się z zanonimizowaną decyzją na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (zakładka Komunikaty). 

Natomiast z pełną treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale 
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22 
(tylko w przypadkach pilnych po telefonicznym uzgodnieniu terminu) 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii związanego
z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego
w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu).
Wobec powyższego w celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt 
telefoniczny: 12 392 14 18 lub mailowy: wi@malopolska.uw.gov.pl

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju
w terminie 14 dni od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 
w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem 
organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 
Kraków).

mailto:wi@malopolska.uw.gov.pl


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 Gminy Zabierzów (art. 53 ust. 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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