
Data zamieszczenia …………………….

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

w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w wydanej decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.746.1.41.2017 
z 8 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji 
Wojewody Małopolskiego nr 31/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.41.2017) z dnia 
27 września 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym 
dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku 
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu 
w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji 
transformatorowej oraz agregatów prądotwórczych), na działce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. 
M. Nowy Sącz przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą 
zapoznać się z ww. postanowieniem (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.41.2017) 
w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, 
ul. Basztowa 22. 

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenia należy 
składać za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, tj. Wojewody Małopolskiego 
(na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

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.

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 Nowego Sącza (art. 53 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


