
Data publikacji ……………………….
Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 38 pkt 4 lit. y ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U.2021.1836) – dalej: Specustawa oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 22 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia DN400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacją kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 
dla kabla światłowodowego jako infrastruktura skojarzona z nowobudowaną infrastrukturą gazową - 
relacji Krynica Zdrój - Muszyna (Krynica Zdrój SRP przy ul. Stara Droga - Krynica Zdrój ul. Czarny 
Potok) - zadanie nr 1, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
(ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka 
(wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 22 grudnia 2021 r., uzupełniony: 
31 stycznia 2022 r.).

Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części), położone 
w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, 
na terenie powiatu nowosądeckiego, w jedn. ewid. Krynica-Zdrój – miasto, oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków:

obręb 0003 Krynica Słotwiny: 289/1 (NS1M/00005534/5), 286 (KW 14117), 253 (NS1M/00002622/8), 
254/2 (NS1M/00024178/0), 254/1 (NS1M/00025530/3), 372/11 (NS1M/00014118/9), 370/2 
(NS1M/00014118/9), 370/1 (NS1M/00014118/9), 378 (NS1M/00002609/1), 237/2 (NS1M/00014117/2), 167 
(NS1M/00002585/6), 166 (NS1M/00028595/7), 168 (NS1M/00002573/9), 170/2 (NS1M/00014118/9), 170/1 
(NS1M/00014118/9), 172 (NS1M/00007120/4), 173/1 (NS1M/00002620/4), 174 (NS1M/00029718/3), 175/1 
(KW 14158), 175/2 (KW 14158), 208 (NS1M/00006766/7), 209 (KW 2610),  210/6 (NS1M/00002619/4), 
210/5 (NS1M/00002619/4), 240/4 (NS1M/00014117/2), 210/4 (NS1M/00002619/4), 240/8 
(NS1M/00024727/4), 240/7 (NS1M/00029351/2), 240/1 (NS1M/00014117/2), 216 (KW 14117), 214 
(KW 6402), 215 (KW 7381), 382 (KW 14117),  511 (NS1M/00014118/9), 385 (KW 2609), 510/6 
(NS1M/00002644/8), 510/1 (NS1M/00024130/2), 510/5 (NS1M/00002644/8), 510/4 (NS1M/00002644/8)
 
obręb 0002 Krynica Wieś: 1725/4 (NS1M/00025857/1), 1725/7 (NS1M/00025857/1), 1721/1 
(NS1M/00023810/6), 266/12 (NS1M/00023670/2), 266/5 (KW 23270), 266/10 (NS1M/00023268/1), 266/14 
(NS1M/00023269/8), 265/25 (NS1M/00026149/2), 1732 (NS1M/00025631/1), 265/6 (-), 265/5 (-), 264/4 
(NS1M/00006001/7), 264/3 (NS1M/00030491/5), 263/1 (NS1M/00005999/2), 262/4 (NS1M/00030570/3), 
262/2 (NS1M/00005539/0), 262/3 (KW 5539), 261/1 (NS1M/00015964/1), 241/3 (NS1M/00030897/1), 
1720/8 (NS1M/00030896/4), 1720/11 (NS1M/00019722/1), 242/11 (NS1M/00005348/4), 242/13 
(NS1M/00005348/4), 242/15 (NS1M/00005348/4), 243/4 (NS1M/00022066/8), 260/2 (KW 15964), 245/3 
(NS1M/00015964/1), 244 (KW 5386), 62/1 (KW 15964)

obręb 0001 Krynica Zdrój: 9/2 (NS1M/00004968/9), 10/5 (NS1M/00017674/5),  10/4 (NS1M/00018795/6), 
10/3 (NS1M/00018795/6), 10/6 (NS1M/00017672/1), 11 (NS1M/00016234/2), 10/24 (NS1M/00004687/5), 
36 (NS1M/00004687/5), 37 (NS1M/00016857/5), 10/19 (NS1M/00004687/5), 10/20 (NS1M/00004687/5), 
55/2 (KW 18829), 56/2 (KW 16461), 56/1 (NS1M/00023872/8), 386/8 (NS1M/00014942/4),  137/7 
(NS1M/00004831/0), 266 (NS1M/00004831/0), 267(-), 269 (KW 19429), 270 (NS1M/00006151/3), 375/7 
(NS1M/00006151/3), 375/8 (NS1M/00006151/3), 378/1 (NS1M/00020293/4), 473 (NS1M/00016967/9), 474 
(NS1M/00016966/2), 475 (KW 5238), 476 (NS1M/00023794/7), 477 (NS1M/00016963/1), 478/1 
(NS1M/00016962/4), 479 (NS1M/00004795/5), 513 (NS1M/00004816/9), 521 (KW 4798), 520 (KW 6104), 
518 (NS1M/00026908/1), 519 (KW 5238), 613/2 (NS1M/00030288/9), 614 (NS1M/00030288/9), 612/1 
(NS1M/00030288/9), 719/1 (KW 4968), 649 (NS1M/00005223/2), 664 (NS1M/00005560/6), 663 
(NS1M/00023618/0), 662 (NS1M/00024787/2), 661 (NS1M/00030144/8), 696/2 (NS1M/00005907/1), 702 
(KW 4537), 701 (KW 4743), 703 (KW 4968), 709 (KW 4894), 712 (KW 5685), 713 (-), 714 (KW 5671), 794 
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(KW 5530), 793/2 (NS1M/00005758/1), 788/4 (NS1M/00005758/1), 898/3 (NS1M/00020293/4), 897/1 
(NS1M/00018272/4), 897/5 (NS1M/00029304/8), 890 (NS1M/00024978/8), 881/1 (NS1M/00020293/4), 844 
(NS1M/00020293/4), 847 (NS1M/00004837/2), 867 (NS1M/00025001/6), 868 (NS1M/00025001/6), 869 
(KW 12348), 872 (NS1M/00007177/8), 862 (NS1M/00020293/4)

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 
32 i 33 Kpa, mogą na każdym etapie postępowania, zapoznać się z materiałem dowodowym oraz 
dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, 
powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.1.61.2021.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do 
protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych 
(ePUAP).
W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego 
z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie). 
Wobec powyższego kontakt zapewniony jest: 
1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej 
(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka,  faksem - 12 422 72 08;
2. pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
3. osobiście jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-456 - sprawę prowadzi p. Magdalena Sitarz).

Na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, opublikowano mapę 
z przebiegiem inwestycji. Jest ona dostępna w menu podmiotowym w zakładce:  
Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji;
(https://bip.malopolska.pl/muw,m,334260,repozytorium-plikow.html)

POUCZENIE:

Informuje się, że zgodnie z przepisami Specustawy:
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu:
1) wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;
2) właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze 

nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia;
3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze 

względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; 

4) właściwe miejscowo organy w sprawach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza 
o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu gminy.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych 
pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub 
użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu 
postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, następuje w drodze obwieszczenia. Przez 
nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik 
wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:
1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte 

wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta 
stała się ostateczna. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego wymogu jest nieważna; 

2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, nie wydaje się decyzji 
o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym 
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decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna. Na wniosek strony 
postępowania, po uzyskaniu zgody inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu podejmuje zawieszone postępowanie.

3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, zawiesza się postępowania 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zawieszenie postępowań, o których mowa w ww. pkt 2 i 3, nie dotyczy postępowań dotyczących terenów 
zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na 
wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych 
jednostek oraz postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, wszczętych na wniosek inwestora.

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości objętej wnioskiem jw.
-   nabywca, a w przypadku, o którym mowa w ww. pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia 
właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Natomiast zgodnie z przepisami Kpa informuje się w szczególności, że:
1) Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
2) Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 
4) Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca 

prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im 
pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji 
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

5) Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
6) Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku 

pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego 
pełnomocnika.

7) Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, 
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego 
w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest 
obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie 
następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

8) W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się 
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

9) W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

10) W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie (art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a Specustawy);
- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-

Zdroju (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 Specustawy);
- w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 Specustawy).
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