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

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 38 pkt 2 lit. n ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U.2020.1866) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2021.735)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-
Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw 
małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji 
Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim, na 
wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Wojnę, (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie: 19 lipca 2021 r., uzupełniony: 19 sierpnia 2021 r.)

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we 
wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:

 na terenie powiatu olkuskiego, w jedn. ewid. Bukowno, obręb 0001-Bór Biskupi oznaczone w 
ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
20/1 (KR1O/00064460/2), 24/2 (KR1O/00064460/2), 4196 (KR1O/00064460/2), 4147/1 (KW 60300), 

4148/2 (KR1O/00077008/0), 4150 (KR1O/00064460/2), 4191 (KR1O/00064460/2), 4211 
(KR1O/00064460/2), 4190 (KR1O/00064460/2), 4146/1 (KR1O/00072042/5), 37/4 (KR1O/00064460/2), 
4154 (-), 59/3 (KR1O/00064460/2), 59/5 (KR1O/00064460/2), 59/6 (KR1O/00064460/2), 4135 
(KR1O/00083518/3), 59/7 (KR1O/00064460/2), 59/8 (KR1O/00064460/2), 4137 (KR1O/00064460/2), 4139 
(KR1O/00064460/2), 4140/1 (KR1O/00083590/1), 4131/7 (KR10/00083589/1), 4131/10 
(KR1O/00064460/2), 

 na terenie powiatu chrzanowskiego, w jedn. ewid.  Chrzanów – obszar wiejski, obręb 0002-
Luszowice  oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
2594/1 (KR1C/00094553/8), 2517/9 (KR1C/00064928/9), 2514/1 (KR1C/00064752/4), 2949/1 (-), 

 na terenie powiatu chrzanowskiego, w jedn. ewid.  Chrzanów – obszar wiejski, obręb 0001-Balin  
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
1187/15 (KR1C/00057717/5), 1187/28 (KR1C/00057717/5), 1187/27 (KR1C/00044185/2), 1188/5 

(KR1C/00057717/5), 1190/1 (KR1C/00053146/3), 1187/25 (KR1C/00057717/5), 1183/4 
(KR1C/00074166/2), 3406 (-), 1187/30 (KR1C/00042287/3), 1190/5 (KR1C/00093439/6), 1190/20 
(KR1C/00042287/3), 1195/1 (KR1C/00097273/2), 1195/15 (KR1C/00044918/0), 4121/3 
(KR1C/00090653/1), 1196/10 (KR1C/00048443/7), 1196/15 (KR1C/00048443/7), 1196/17 (KW 48446), 
1196/8 (KW 48446), 1204/13 (KR1C/00057373/1), 1204/6 (KR1C/00083628/5), 1204/14 
(KR1C/00039377/7), 1204/24 (KR1C/00002533/1), 1204/25 (-), 1204/18 (KR1C/00043046/9), 1205/7 
(KR1C/00042187/2), 1205/9 (KR1C/00074042/7), 1216/11 (KR1C/00074042/7), 1216/26 (-), 1216/29 
(KR1C/00051373/9), 1216/18 (KR1C/00051373/9), 1217/18 (KR1C/00059348/1), 1217/11 
(KR1C/00051373/9), 1217/16 (KR1C/00059348/1), 1228/10 (KR1C/00051373/9), 1228/11 
(KR1C/00095260/4), 1228/4 (-), 3392/3 (KR1C/00095260/4), 1229/2 (KR1C/00095260/4), 1229/1 
(KR1C/00073337/5), 1685/2 (KR1C/00073337/5), 1264/13 (-), 1264/15 (KR1C/00090158/1), 1264/16 
(KR1C/00043955/4), 1264/17 (KR1C/00057806/6), 1264/14 (KR1C/00057806/6), 1264/18 
(KR1C/00064664/0), 1684 (KR1C/00073337/5), 3409/5 (KR1C/00096081/2), 1279 (KR1C/00073337/5), 
1483/8 (KR1C/00043207/6), 1483/6 (KR1C/00043207/6), 1491/1 (KR1C/00043751/4), 1491/3 
(KR1C/00093992/0), 1490/1 (KR1C/00093992/0), 1488/2 (-), 1488/1 (KR1C/00023582/2), 1490/2 
(KR1C/00039710/4), 1489/4 (KR1C/00093244/2), 1489/5 (-), 1489/6 (-), 1489/2 (KR1C/00024857/8), 
1489/3 (KR1C/00045475/9), 1492/1 (KR1C/00056282/9), 1492/2 (-), 1548/3 (KR1C/00057806/6), 1549/3 
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(KR1C/00056282/9), 1549/2 (-), 1549/1 (-), 1548/2 (KR1C/00075073/0), 1547/2 (KR1C/00090158/1), 
1547/1 (KR1C/00043955/4), 1546/1 (KR1C/00014105/9), 1546/2 (KR1C/00097167/6), 1545 
(KR1C/00054013/9), 1519/3 (KR1C/00057631/8), 1519/2 (KR1C/00057806/6), 1519/1 (KR1C/00081350/1), 
1518 (KR1C/00032056/2), 1515 (KR1C/00018577/6), 1517 (KR1C/00032056/2), 1520/2 
(KR1C/00081350/1), 1521/1 (KR1C/00081350/1), 1516 (KR1C/00032056/2), 1507 (KR1C/00018209/6), 
3338/1 (-), 1447/7 (KR1C/00025889/8), 1447/4 (KR1C/00050426/9), 3336/40 (KR1C/00090467/0), 1447/5 
(KR1C/00017115/3), 1445/2 (KR1C/00025348/4), 1445/1 (KR1C/00025348/4), 1444/2 (KR1C/00096842/5), 
1443/4 (KR1C/00096842/5), 1446/1 (KR1C/00025348/4), 1446/2 (KR1C/00025348/4), 1443/2 
(KR1C/00043354/1), 1442/2 (KR1C/00040671/8), 1442/4 (KR1C/00040671/8), 1442/3 (KR1C/00040671/8), 
1443/3 (KR1C/00096842/5), 2256/3 (KR1C/00077225/5), 2256/4 (KR1C/00092329/5), 2257 
(KR1C/00016415/9), 2256/2 (KR1C/00053301/8), 2254/1 (KR1C/00087672/6), 2255 (KR1C/00046719/9), 
2254/2 (KR1C/00053301/8), 2251/2 (KR1C/00025348/4), 3458/4 (KR1C/00090009/2), 2250 
(KR1C/00057514/2), 4143/1 (KR1C/00058981/3), 4112 (KR1C/00085124/6), 2249/3 (KR1C/00088271/2), 
2249/4 (KR1C/00058283/0), 2249/5 (KR1C/00058283/0), 2249/20 (KR1C/00058982/0), 2249/6 
(KR1C/00058981/3), 2249/7 (KR1C/00098222/7), 2249/21 (KR1C/00058981/3), 2247/1 
(KR1C/00058981/3), 2246/3 (KR1C/00058981/3), 2244/2 (KR1C/00064613/8), 2244/1 (-), 2243 
(KR1C/00091345/6), 2242/3 (KR1C/00046509/4), 2242/2 (KR1C/00045580/8), 2242/6 (KR1C/00088763/8), 
2242/7 (KR1C/00091345/6), 2241 (KR1C/00014597/4), 3554/3 (KR1C/00064357/5), 3455/4 
(KR1C/00047609/2), 2343/6 (KR1C/00073337/5), 2119 (KR1C/00073337/5), 2343/1 (-), 2293/1 
(KR1C/00057806/6), 2293/2 (KR1C/00023375/8), 2298/1 (KR1C/00057806/6), 2297/1 (KR1C/00021208/3), 
2294/7 (KR1C/00061027/2), 2294/1 (KR1C/00057806/6), 2294/2 (-), 2296 (-), 2294/4 (-), 2294/8 
(KR1C/00057806/6), 2294/5 (KR1C/00061027/2), 2294/3 (-), 2309/3 (KR1C/00057806/6), 2309/1 
(KR1C/00090158/1), 2310 (KR1C/00043392/9), 2312 (KR1C/00043392/9), 2333/1 (-), 2311 
(KR1C/00043392/9), 2334/2 (-), 2334/1 (KR1C/00019583/8), 3463/9 (KR1C/00047609/2), 2952/11 
(KR1C/00048015/8), 2951/3 (-), 2951/1 (-), 2950 (KR1C/00043565/3), 2949/1 (KR1C/00013617/4), 2949/4 
(KR1C/00013617/4), 2949/5 (KR1C/00057806/6), 2947/2 (-), 2946/2 (-), 2946/4 (-), 2947/1 (-), 2946/3 
(KR1C/00038550/7), 2945/7 (KR1C/00021939/6), 2945/8 (KR1C/00094156/5), 2945/4 (-), 3481 
(KR1C/00047609/2), 2921/4 (KR1C/00087406/1), 2917/5 (-), 2921/1 (KR1C/00053474/1), 2925/1 
(KR1C/00018020/7), 2921/3 (-), 2921/2 (KR1C/00073976/6), 2924 (KR1C/00018020/7), 2926/4 
(KR1C/00041430/4), 2925/2 (KR1C/00041430/4), 2853/2 (KR1C/00051540/1), 3485 (KR1C/00065878/0), 
2853/1 (KR1C/00051540/1), 2854 (KR1C/00051344/7), 2855 (KR1C/00051344/7), 2841 
(KR1C/00042302/5), 2842/2 (KR1C/00030520/2), 2842/1 (-), 2835/7 (KR1C/00050266/9), 2835/8 
(KR1C/00053313/5), 2838/2 (KR1C/00006729/0), 3486 (KR1C/00047609/2), 2804 (KR1C/00052799/8), 
2835/6 (KR1C/00053313/5), 2838/1 (KR1C/00056950/3), 2805/1 (KR1C/00087150/1), 2835/2 
(KR1C/00058036/4), 2837 (KR1C/00006729/0), 2836/3 (KR1C/00006729/0), 2836/2 (KR1C/00055674/7), 
2836/5 (KR1C/00080786/9), 2835/3 (KR1C/00050266/9), 2835/4 (-), 2836/1 (KR1C/00055674/7), 2835/1 
(KR1C/00053760/3), 2847/2 (KR1C/00006729/0), 2656/3 (KR1C/00056908/4), 2658/1 (KR1C/00038223/6), 
2658/2 (KR1C/00091050/1), 2658/3 (KR1C/00075730/4), 2657 (-), 2628/4 (KR1C/00073802/6), 2659 
(KR1C/00095270/7), 2660/1 (KR1C/00014578/5), 2660/2 (KR1C/00052128/4), 2671/1 (-), 2671/2 (-), 2661 
(KR1C/00061203/0), 2662 (-), 2670 (-), 2669 (-), 2668/1 (-), 2663 (-), 2664 (-), 2668/2 (KR1C/00058283/0), 
2668/3 (KR1C/00058045/0), 2667 (KR1C/00058045/0), 3479/2 (-), 2704 (KR1C/00053667/1), 2703 
(KR1C/00058045/0), 2702 (KR1C/00058045/0), 2705 (KR1C/00053667/1), 2706 (KR1C/00033001/9), 2707 
(KR1C/00058045/0), 2708/1 (-), 2700/1 (KR1C/00058045/0), 2701 (KR1C/00058045/0), 2676 (-), 2625/3 
(KR1C/00058425/8), 2600 (-), 2599 (-), 2601 (KR1C/00056884/9), 2602 (KR1C/00056884/9), 2603 
(KR1C/00056884/9), 2604 (KR1C/00052127/7), 2605 (KR1C/00052127/7), 2570/2 (KR1C/00056884/9), 
2427 (KR1C/00090479/7), 3473 (KR1C/00047609/2), 2535 (-), 2536/2 (-), 2536/1 (KR1C/00046745/0), 
2606/1 (KR1C/00052127/7), 3474/1 (KR1C/00047609/2), 2624 (KR1C/00056884/9), 2677 (-), 2700/2 
(KR1C/00058045/0), 2699/1 (KR1C/00058045/0), 2699/3 (KR1C/00011847/1), 2699/2 (KR1C/00057620/8), 
2698 (KR1C/00057620/8), 2697/2 (KR1C/00057620/8), 2697/1 (KR1C/00057620/8), 2689 
(KR1C/00082621/9),

 na terenie powiatu chrzanowskiego, w jedn. ewid. Chrzanów - miasto, obręb 0001-Chrzanów  
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
4260 (KR1C/00083469/2), 2428/92 (-), 4259/3 (-), 2426/1 (-), 4259/1 (KR1C/00031611/4), 2428/151 (-), 

2428/152 (-), 2428/123 (KR1C/00083469/2), 2428/122 (-), 2428/149 (-), 2428/119 (KR1C/00090479/7), 
2428/107 (KR1C/00083469/2), 2428/106 (KR1C/00090479/7), 2428/117 (KR1C/00083469/2), 2428/110 
(KR1C/00090479/7), 2428/145 (KR1C/00090479/7), 2428/100 (KR1C/00090479/7), 2428/99 
(KR1C/00090479/7), 2428/108 (KR1C/00090479/7), 2428/14 (-), 2428/141 (KR1C/00090479/7), 2428/96 
(KR1C/00090479/7), 2428/139 (KR1C/00041838/4), 2428/13 (KR1C/00031611/4), 2428/82 
(KR1C/00027843/8), 2428/26 (KR1C/00037992/0), 2428/25 (KR1C/00038128/0), 5835/1 (-), 
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 na terenie powiatu chrzanowskiego, w jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, obręb 0003-Kąty  
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
423/6 (KR1C/00028536/0), 423/2 (-), 420/2 (KR1C/00038730/3), 420/4 (-), 514 (KR1C/00087223/4), 412 

(KR1C/00032275/3), 411/1 (-), 411/2 (KR1C/00037587/8), 410 (KR1C/00032275/3), 409/2 
(KR1C/00063845/6), 409/1 (KR1C/00063845/6), 515 (KR1C/00041606/9), 413 (-), 414/2 
(KR1C/00038162/0), 414/1 (-), 418/4 (-), 415 (-), 416 (KR1C/00037719/3), 417/2 (-), 419/3 (-), 419/2 
(KR1C/00056770/7), 424/6 (KR1C/00056770/7), 424/9 (KR1C/00056770/7), 426/14 (KR1C/00056770/7), 
417/1 (KR1C/00037719/3), 426/15 (KR1C/00037469/5), 426/13 (-), 426/11 (-), 427/10 (-), 427/8 (-), 436/25 
(KR1C/00044213/8), 436/23 (-), 431/2 (-), 430/3 (-), 431/1 (KR1C/00006856/9), 432 (-), 433/2 
(KR1C/00046011/6), 433/1 (KR1C/00013449/5), 434 (KR1C/00031926/5), 435/2 (KR1C/00031926/5), 
435/1 (KR1C/00031926/5), 444/1 (KR1C/00058302/0), 444/4 (KR1C/00097286/6), 438/5 
(KR1C/00056770/7),

 na terenie powiatu chrzanowskiego, w jedn. ewid. Libiąż - miasto, obręb 0002-Libiąż Wielki 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
1261 (KR1C/00073434/5), 1264 (KR1C/00073434/5), 1265 (KR1C/00073434/5), 1266/27 

(KR1E/00048367/2), 1266/6 (KR1C/00087548/8), 1214/24 (KR1C/00047425/8), 1214/31 
(KR1C/00047425/8), 1266/18 (KR1C/00073304/5), 1266/29 (KR1C/00073434/5), 1212/7 
(KR1C/00073434/5), 1212/8 (KR1C/00073434/5), 1209/10 (-), 1209/7 (KR1C/00073434/5), 1209/8 
(KR1C/00073434/5), 1209/9 (KR1C/00073434/5), 1212/9 (KR1C/00073434/5), 1209/11 (-), 1210/4 
(KR1C/00075604/2), 1210/14 (-), 1210/12 (-), 1210/13 (-), 1204 (KR1C/00073434/5), 1203/2 
(KR1C/00073434/5), 2828/1 (KR1E/00026222/4), 1203/3 (KR1C/00073434/5), 1203/4 (KR1C/00073434/5), 
3225 (KR1C/00074682/5), 

 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Chełmek - miasto, obręb 0001-Chełmek 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
1286/5 (KR1E/00027552/3),

 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb 0001-Bobrek 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
1290/2 (KR1E/00027045/6), 1198/22 (KR1E/00027045/6), 1198/25 (KR1E/00037986/7), 1238/2 

(KR1E/00037986/7), 1288 (KR1E/00037986/7), 1258 (KR1E/00037986/7), 1259 (KR1E/00037986/7), 1263 
(KR1E/00037986/7), 1262 (KR1E/00037986/7), 1287 (-), 1201 (KR1E/00037986/7), 1286/6 (KW 54586), 
1273/7 (KR1E/00037986/7), 1198/2 (KR1E/00062974/4), 1198/3 (KR1E/00037986/7), 1273/9 
(KR1E/00037986/7), 1284/2 (KR1E/00037986/7), 1275/4 (KR1E/00037986/7), 1357/5 (KW 39587), 1278 
(KR1E/00037986/7), 1277/7 (KR1E/00037986/7), 731/26 (KR1E/00050915/6), 731/24 (KR1E/00050915/6), 
731/4 (KR1E/00027045/6), 1322/1 (KR1E/00027045/6), 810/1 (KW 24395), 799/3 (KR1E/00029547/9), 
814/4 (KW 28073), 814/3 (KW 28073), 814/1 (KW 28073), 815/1 (KW 28073), 815/3 (KW 28073), 815/4 
(KW 28073), 815/2 (KW 28073), 826/4 (KR1E/00019260/0), 826/6 (KR1E/00019260/0), 826/8 
(KR1E/00056433/5), 833/2 (KR1E/00026278/1), 834/1 (KR1E/00026278/1), 834/2 (KW 27376), 835/5 (KW 
27376), 842/3 (KR1E/00017729/2), 1605 (KR1E/00062036/7), 850/2 (KW 39589), 850/1 (KW 35347), 
851/2 (KW 39589), 851/1 (KW 35347), 1321/3 (KR1E/00060922/1), 852/5 (KW 35347), 858/4 
(KR1E/00040998/8), 855/1 (KW 17770), 835/3 (KR1E/00026278/1), 1328/9 (-), 1328/8 
(KR1E/00058603/2), 836/6 (KR1E/00027573/6), 836/4 (KR1E/00026278/1), 841/4 (-), 841/6 
(KR1E/00026610/1), 854/4 (KR1E/00024161/4), 1337/7 (KR1E/00050464/9), 854/8 (KR1E/00035346/5), 
644/7 (KW 27120), 644/9 (-), 643/6 (-), 643/7 (-), 646/4 (-), 646/6 (KW 15816), 646/7 (KW 15816), 643/9 (-), 
643/5 (KW 27120), 646/5 (-), 645 (-), 646/8 (KW 50089), 646/9 (KW 22741), 654/3 (KW 32122), 653 (KW 
32122), 654/2 (KW 50089), 654/1 (KW 32122), 655/1 (KW 35313), 655/2 (KW 50089), 655/3 (KW 35313), 
656 (KW 35313), 661/3 (KW 16566), 661/2 (KW 50089), 661/1 (KW 16566), 1327 (KR1E/00056095/3), 
854/7 (KW 35346), 663/3 (KW 16566), 663/5 (KR1E/00062462/2), 663/6 (KR1E/00062462/2), 663/4 (KW 
16566), 669 (KW 31918), 672 (KR1E/00027672/0), 678/1 (KW 39589), 678/2 (KW 39589), 678/3 (KW 
17829), 681 (KW 17829), 685 (KR1E/00026382/3), 690 (KR1E/00041577/8), 548 (KR1E/00027228/3), 545 
(KR1E/00027640/7), 530 (KR1E/00026878/7), 527/2 (-), 526/12 (-), 526/9 (-), 511/4 (KR1E/00026884/2), 
532/12 (-), 542/4 (KR1E/00027640/7), 551 (KR1E/00027228/3), 688 (KR1E/00041577/8), 687 
(KR1E/00026382/3), 682 (KW 26682), 676/3 (KW 26682), 647/1 (KW 22741), 647/2 (KW 15816), 642/2 (-), 
642/7 (KW 27120), 642/5 (KW 39473), 635/5 (KR1E/00025846/7), 635/4 (KW 50089), 636/7 
(KR1E/00026286/0), 635/3 (KR1E/00025846/7), 635/1 (KR1E/00065524/6), 634/1 (KW 37704), 634/4 
(KR1E/00038254/4), 631/9 (KW 37704), 636/4 (KR1E/00065524/6), 636/5 (KW 50089), 636/6 
(KR1E/00065524/6), 636/8 (KR1E/00026286/0), 641/2 (KW 39473), 641/3 (KW 27120), 641/1 (-), 647/3 (-), 
667 (KW 31918), 674 (KR1E/00027672/0), 676/1 (KW 39589), 676/2 (KW 39589), 532/15 (KW 19006), 
532/14 (KR1E/00026878/7), 526/14 (-), 526/11 (-), 511/6 (KR1E/00026884/2), 506/6 (KW 7264), 512 
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(KR1E/00026884/2), 525/1 (-), 525/2 (-), 531/1 (KR1E/00026878/7), 505 (KW 7264), 496 (KW 33941), 
1332/8 (KW37660), 489 (KW 27496), 488/4 (KW 27496), 482/4 (KW 26385), 481 (KW 26385), 474 
(KR1E/00024707/4), 473/4 (KR1E/00024707/4), 466/4 (KR1E/00025743/5), 465 (KR1E/00025743/5), 
460/1 (KR1E/00025804/1), 460/2 (KR1E/00026384/7), 451/4 (-), 448/2 (KW22610), 447 (KW22610), 440 
(KR1E/00027379/6), 439/2 (KR1E/00027379/6), 436/2 (KR1E/00027392/3), 435 (KR1E/00027392/3), 429 
(KW 37041), 428/2 (KW 37041), 425/3 (-), 425/2 (KR1E/00060811/0), 424 (-), 420/1 (KR1E/00027611/5), 
419/4 (KR1E/00027611/5), 419/6 (-), 420/3 (-), 415/9 (KR1E/00019442/0), 415/11 (KW 19443), 415/8 
(KR1E/00019442/0), 415/5 (KR1E/00050089/6), 415/6 (KR1E/00025845/0), 1448 (KW 35345), 1336/2 (KW 
37041), 410/2 (KW 37041), 410/1 (KW 50089), 1336/1 (KW 50089), 411/1 (KW 50089), 1337/9 
(KR1E/00050464/9), 411/2 (KW 37041), 383/1 (KW 50089), 384 (KW 50089), 385/1 (KR1E/00056422/5), 
385/2 (KR1E/00056422/5), 386 (KR1E/00056422/5), 383/3 (KW 19657), 382/1 (KW 50089), 382/3 (KW 
19657), 380/4 (KW 19657), 380/3 (KW 50089), 381 (KW 19657), 387 (KR1E/00056422/5), 379/4 (KW 
27261), 378/8 (KW 21313), 379/2 (KW 16795), 380/2 (KW 15091), 1337/4 (KW 36090), 378/4 (KW 16795), 
1351/7 (KW 39695), 1351/6 (-), 

 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Chełmek – obszar wiejski, obręb 0002-Gorzów 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
1158/96 (KR1E/00040155/7), 1158/99 (KR1E/00040155/7), 1114 (KR1E/00031721/0), 1115/1 

(KR1E/00026611/8), 1115/5 (KR1E/00033868/6), 1115/6 (KR1E/00033868/6), 1120/18 
(KR1E/00030019/9), 1121/16 (KR1E/00066919/9), 1126/17 (KR1E/00069479/6), 1128/2 
(KR1E/00068615/2), 1133/2 (KW 16976), 1133/1 (KR1E/00067441/4), 1134/4 (KR1E/00025915/2), 1139/7 
(KR1E/00025827/8), 1140 (KR1E/00027295/3), 1143/2 (KW 37765), 1144/4 (KW 14070), 1144/3 (KW 
26581), 1146 (KW 26257), 1147/2 (KW 25773), 1792/3 (KR1E/00063240/7), 1148 (KR1E/00027653/1), 
1151 (KW 37319), 1152 (KR1E/00057027/3), 1155/1 (KR1E/00057027/3), 1764/1 (KR1E/00051519/7), 
1187/4 (KR1E/00063667/6), 1188/5 (KW 24784), 1193/4 (KR1E/00036320/4), 1188/4 (KR1E/00040510/4), 
1187/5 (KR1E/00063668/3), 1187/6 (KR1E/00063669/0), 1186/2 (KW 31695), 1185/1 (KR1E/00026838/5), 
1188/6 (KW 24784), 1193/5 (KR1E/00063427/2), 1194/5 (KR1E/00026564/3), 1199/5 (KR1E/00026564/3), 
1200/12 (-), 1200/11 (KR1E/00018775/6), 1200/21 (KR1E/00064029/9), 1200/30 (KR1E/00040458/1), 
1200/31 (KR1E/00064029/9), 1205/5 (KR1E/00040458/1), 1211/3 (KW38532), 1212/3 (KR1E/00025891/7), 
1214/3 (KW 24784), 2010/3 (KR1E/00064795/9), 1216/6 (KR1E/00064795/9), 1217/7 (KR1E/00064795/9), 
1217/11 (KR1E/00061785/5), 1216/8 (KR1E/00026157/7), 2010/5 (KR1E/00055484/0), 2010/6 
(KR1E/00055484/0), 1216/9 (KR1E/00026157/7), 1217/12 (KR1E/00061785/5), 1217/15 
(KR1E/00061785/5), 1217/16 (KR1E/00061785/5), 1218/8 (KR1E/00065623/0), 1218/5 
(KR1E/00027402/7), 1219/5 (KW 24784), 1751/28 (-), 1217/13 (KR1E/00061785/5), 1216/10 
(KR1E/00026157/7), 2010/7 (KR1E/00055484/0), 1792/7 (KR1E/00063384/8), 1200/2 (KR1E/00026670/9), 
1201/1 (KR1E/00026670/9), 1204 (KW 49571), 1203/1 (KW 49571), 1202/2 (KR1E/00026670/9), 1750/1 
(KR1E/00027060/7), 1416/1 (KW 25797), 1417/1 (KR1E/00059851/2), 1422/1 (KR1E/00063854/4), 1423/1 
(KW 49225), 1749/1 (KR1E/00029400/7), 1418 (KR1E/00059851/2), 1421 (KR1E/00063854/4), 1424 (KW 
49225), 1427 (-), 1430 (KR1E/00026549/2), 1433 (KR1E/00029660/7), 1432 (KR1E/00029660/7), 1440 (-), 
1431 (KR1E/00026549/2), 1426 (-), 1740 (-), 1736/5 (-), 1736/3 (-), 1729/4 (KR1E/00021482/9), 1729/2 (-), 
1728/1 (KW 8958), 1721/1 (-), 1720/1 (KW 30474), 1717/1 (-), 1737/1 (-), 1744/1 (KR1E/00056438/0), 
1745/2 (KR1E/00051396/8), 1745/1 (KR1E/00051396/8), 1716/1 (KR1E/00053085/9), 1713/2 (-), 1713/3 
(KW 24993), 1712/3 (KW 27189), 1712/5 (KW 20229), 1709/1 (KW 20229), 1707 (KR1E/00026516/2), 
1708/1 (KR1E/00026516/2), 1703/3 (KW 50659), 1704/1 (KW 50659), 1701 (16457, 16459), 1702/1 
(16457, 16460), 1698 (KW 24348), 1697/1 (KW 24348), 1695 (KW 27066), 1694 (KR1E/00020651/8), 1689 
(-), 1688 (-), 1684 (KW 41297), 1679 (KW 34513), 1675 (-), 1670/2 (KR1E/00026549/2), 1670/1 
(KR1E/00027683/0), 1666/5 (KW 25233), 1659/5 (KW 16437), 1656 (26637, 25893), 1647 (KW 40654), 
1644/1 (-), 1633/3 (KW 20648), 1632/1 (KR1E/00026516/2), 1625/3 (KR1E/00027127/5), 1625/4 (-), 1623 
(26637, 25893), 1622 (26637, 25893), 1617 (-), 1616/3 (-), 1615/1 (KR1E/00025730/1), 1614 
(KR1E/00025730/1), 1608/3 (-), 1609 (-), 1606/1 (-), 1603/1 (-), 1606/2 (KW 27636), 1607/4 (KW 27636), 
1607/1 (-), 1608/2 (-), 1599/3 (KW 8125), 1599/2 (KW 8125), 1598 (KW 20684), 1599/1 (KW 8125), 1599/4 
(KW 8125), 1607/5 (KW 27636), 1607/2 (-), 1591 (KR1E/00025895/5), 1590/2 (KW 15123), 1590/1 (36899,  
16547), 

 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Oświęcim - miasto, obręb 0001-Oświęcim 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
1826/152 (KR1E/00017963/4), 1826/54 (KR1E/00019021/3), 1826/71 (KR1E/00002453/8), 1826/74 

(KR1E/00032676/6), 1826/75 (KR1E/00000750/6), 1826/55 (-), 1826/58 (-), 1826/59 (-), 1826/62 (-), 
1826/63 (KR1E/00032676/6), 1826/66 (-), 1826/67 (KR1E/00009738/9), 1826/70 (-), 1826/360 (-), 
1826/362 (KR1E/00017427/5), 1826/206 (-), 1826/208 (KR1E/00032676/6), 1826/210 (-), 1826/212 (-), 
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1826/214 (-), 1826/216 (-), 1826/280 (KR1E/00000750/6), 1826/282 (KR1E/00032676/6), 1826/359 
(KR1E/00062838/9), 1826/203 (KR1E/00062838/9), 1010/24 (KR1E/00062838/9), 1010/27 
(KR1E/00062838/9), 1010/28 (KR1E/00037624/2), 1010/26 (KR1E/00037624/2), 621/20 
(KR1E/00040848/2), 621/14 (KR1E/00038128/2), 622 (KR1E/00038128/2), 730/13 (KR1E/00014883/8), 
1010/14 (KR1E/00065523/9), 2009/2 (KR1E/00034939/2), 2009/1 (KR1E/00065523/9), 715/3 
(KR1E/00045348/2), 730/18 (KR1E/00029186/0), 730/5 (KR1E/00061863/6), 730/16 (KR1E/00029186/0), 
706/3 (KR1E/00029186/0), 729/21 (KR1E/00029186/0), 729/23 (KR1E/00029186/0), 707/1 
(KR1E/00029186/0), 704/7 (KR1E/00011205/1), 704/5 (KR1E/00011205/1), 704/8 (KR1E/00011202/0), 
704/6 (KR1E/00011205/1), 1779/8 (KR1E/00064842/4), 1779/9 (KR1E/00064842/4), 704/9 
(KR1E/00064535/9), 711/23 (KR1E/00064535/9), 691/29 (KR1E/00064535/9), 691/31 (KR1E/00064535/9), 
691/32 (KR1E/00002599/3), 691/30 (KR1E/00058222/7), 711/24 (KR1E/00058222/7), 711/22 
(KR1E/00041373/8), 711/21 (KR1E/00064535/9), 712/17 (KR1E/00064535/9), 710/53 (KR1E/00064535/9), 
710/54 (KR1E/00017427/5), 712/18 (KR1E/00000750/6), 710/42 (KR1E/00011500/9), 710/46 
(KR1E/00011500/9), 712/16 (KR1E/00000750/6), 712/15 (KR1E/00000750/6), 710/18 (KR1E/00009741/3), 
710/19 (KR1E/00017427/5), 710/35 (KR1E/00011500/9), 710/31 (-), 710/32 (-), 710/52 
(KR1E/00065536/3), 718/31 (-), 718/32 (-), 710/33 (KR1E/00065536/3), 710/34 (KR1E/00065536/3), 
710/40 (KR1E/00021429/0), 710/9 (KR1E/00019258/3), 718/33 (-), 718/37 (-), 718/29 (-), 718/38 (-), 718/27 
(KW 40951), 717 (-), 716/1 (KW 9739), 716/2 (KW 35687), 714 (KR1E/00065482/9), 720/42 (KW 17717), 
720/46 (KR1E/00004610/1), 721/25 (KW 40493), 720/32 (KR1E/00023196/1), 720/5 (KR1E/00029186/0), 
720/50 (KR1E/00029494/2), 720/7 (KR1E/00013732/8), 720/9 (KR1E/00018461/2), 720/10 
(KR1E/00018461/2), 4439 (KR1E/00041697/5), 721/2 (KR1E/00029186/0), 721/16 (-), 721/17 
(KR1E/00038128/2), 2020/94 (KR1E/00048483/1), 721/28 (KR1E/00033322/7), 721/29 
(KR1E/00033322/7), 721/8 (KR1E/00018461/2), 4438 (KR1E/00041697/5), 686/3 (KW 13139), 686/11 
(KR1E/00040189/4), 673/7 (KW 13139), 669/11 (KR1E/00020420/0), 669/10 (KR1E/00045604/5), 669/6 
(KR1E/00051263/7), 669/5 (KR1E/00051263/7), 666/1 (-), 2010/357 (KR1E/00048483/1), 686/7 
(KR1E/00038128/2), 673/6 (KR1E/00038128/2), 669/12 (KR1E/00038128/2), 669/13 (KR1E/00020420/0), 
670/4 (KR1E/00020420/0), 670/3 (KR1E/00063279/9), 669/9 (KR1E/00038128/2), 670/2 
(KR1E/00038128/2), 671/2 (KR1E/00020420/0), 671/4 (-), 671/3 (KR1E/00001984/2), 1769/2 
(KR1E/00017963/4), 2006/905 (KR1E/00017963/4), 2006/904 (KR1E/00028456/7), 567/14 
(KR1E/00040848/2), 594/14 (KR1E/00063278/2), 611/12 (KR1E/00040848/2), 611/11 (KR1E/00040369/0), 
2006/822 (KR1E/00017963/4), 2006/1195 (KR1E/00028456/7), 621/20 (KR1E/00040848/2), 621/14 
(KR1E/00038128/2), 622 (KR1E/00038128/2),

 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Oświęcim - miasto, obręb 0002-Dwory I 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
 2489/6 (-), 2474/2 (KR1E/00002747/6), 2369/23 (KW 19003), 2369/21 (KR1E/00014618/0), 2478/23 

(KR1E/00035064/4), 2369/20 (KR1E/00035064/4), 2369/22 (KR1E/00035064/4), 2369/19 (-), 2369/18 (-), 
2373/58 (KR1E/00035064/4), 2369/16 (KR1E/00035064/4), 2369/14 (KR1E/00035064/4), 2478/24 
(KR1E/00035064/4), 2373/48 (-), 2373/52 (KW 20188), 2373/54 (KR1E/00035064/4), 2373/19 (-), 2369/11 
(KR1E/00035064/4), 2369/8 (KR1E/00035064/4), 2373/13 (-), 2373/14 (-), 2312/1 (KR1E/00064460/2), 
2673 (KR1E/00040848/2), 2654/3 (KR1E/00035064/4), 2654/2 (KR1E/00046061/3), 1081/51 (-), 1081/41 
(KR1E/00046061/3), 1081/52 (-), 1081/55 (KR1E/00065416/6), 1081/53 (-), 1081/50 (-), 1081/49 (-), 
1081/47 (KR1E/00000770/2), 1081/48 (KR1E/00000770/2), 1081/69 (KR1E/00034918/9), 1081/68 
(KR1E/00068181/0), 1081/38 (KR1E/00058428/1), 1026/20 (KR1E/00038183/5), 1026/37 
(KR1E/00052318/5), 1081/65 (KR1E/00034918/9), 1081/66 (KR1E/00066732/4), 1081/59 
(KR1E/00034918/9), 1026/15 (KR1E/00052232/8), 1026/36 (KW 30403), 1026/33 (KW 33330), 1026/35 
(KR1E/00034918/9), 1026/43 (KW 28358), 1026/46 (KW 28359), 1029/2 (KR1E/00009672/8), 1035/12 
(KR1E/00018866/1), 1035/13 (KW 18866), 1035/10 (KR1E/00028940/7), 2307/2 (-), 1049/13 
(KR1E/00010815/3), 1050/2 (KR1E/00020350/8), 1051/8 (KW 8257), 1035/8 (KW 18865), 2307/3 (-), 
1049/15 (KR1E/00010815/3), 1049/12 (KR1E/00028940/7), 2307/4 (-), 

 na terenie powiatu oświęcimskiego, w jedn. ewid. Oświęcim - miasto, obręb 0007-Zaborze 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek, wskazanymi poniżej:
346/14 (KR1E/00024951/9), 346/19 (KR1E/00062914/6), 365/4 (KR1E/00024951/9), 365/6 (-), 370/3 

(KR1E/00040848/2), 369/4 (KR1E/00024951/9), 397/2 (KR1E/00024951/9), 368/12 (KR1E/00064798/0), 
368/11 (KR1E/00064798/0), 368/31 (KR1E/00034918/9), 368/26 (KR1E/00067021/4), 
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Mapy z przebiegiem gazociągu na wyżej wymienionych działkach dostępne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w zakładce Repozytorium plików, pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1980483,budowa-
gazociagu-skoczow-komorowice-oswiecim-tworzen-wraz-z-infrastruktura-niezbedna-do-jego-obslugi.html

Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 
Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz 
dokumentacją przedłożoną przez inwestora:
1. osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39 21 612) lub drogą 
elektroniczną (wnioski należy kierować na adres: kstarek@malopolska.uw.gov.pl), w Wydziale 
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19,ul. Basztowa 22, poniedziałek: 
od 9.00 do 16.00 oraz wtorek-piątek: od 8.00 do 15.00;
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej 
(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, email: jpopiolek@malopolska.uw.gov.pl, 
faksem - 12 422 72 08);
3. na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (mapy z przebiegiem inwestycji są 
dostępne pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1980483,budowa-gazociagu-skoczow-komorowice-
oswiecim-tworzen-wraz-z-infrastruktura-niezbedna-do-jego-obslugi.html 

Ww. strony lub ich pełnomocnicy mogą wnieść uwagi i wnioski w każdym stadium postępowania, powołując 
się na znak sprawy: WI-IV.747.1.24.2021, jak wyżej: osobiście, przez platformę ePUAP lub pocztą na 
adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 22, 31-156 Kraków. 

POUCZENIE:
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:
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, 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 
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna, przepisu nie stosuje 
się do postępowania wszczętego na wniosek inwestora oraz do 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. Na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody inwestora, organ 

https://bip.malopolska.pl/muw,a,1980483,budowa-gazociagu-skoczow-komorowice-oswiecim-tworzen-wraz-z-infrastruktura-niezbedna-do-jego-obslugi.html
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1980483,budowa-gazociagu-skoczow-komorowice-oswiecim-tworzen-wraz-z-infrastruktura-niezbedna-do-jego-obslugi.html
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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 podejmie 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, przepisu nie stosuje się do 
postępowania wszczętego na wniosek inwestora oraz do 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.

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 o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
terminalu

-   nabywca, a w przypadku, o którym mowa w 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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego informuje się w szczególności, że:
 Strona może działać przez pełnomocnika.
 Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone 

do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 
 Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
 Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku 

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

 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 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

 W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

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

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu 

wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);

- w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a 
ww. ustawy);

- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej: Urzędu Miejskiego w Bukownie, 
Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Urzędu Miejskiego w Libiążu, Urzędu Miejskiego w Chełmku, Urzędu Miasta w 
Oświęcimiu (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);

- w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).
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