
Data zamieszczenia …………………….

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

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2021.741) oraz art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2021.735)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2021 r. 
znak: WI-IV.746.1.55.2020 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania 
administracyjnego, wszczętego 26 sierpnia 2020 r. na wniosek  inwestora tj.: Gminy 
Skawina (Rynek 1, 32-050 Skawina), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Bartosz 
Marszałek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
inwestycji pn.: Budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum w ramach zadania: Rozwój 
Zintegrowanego Transportu w Gminie Skawina, na dz. nr 24/9 obr. 0012 Radziszów.

Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z 
art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią 
postanowienia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.55.2020:
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 z 4 listopada 2020 r. 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 39-21-612 - sprawę 
prowadzi p. Karolina Starek) lub drogą elektroniczną (wnioski należy kierować na adres: 
wi@malopolska.uw.gov.pl).

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia 
przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie siedmiu 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 i Gminy Skawina (art. 53 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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