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O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 
2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego 
przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski wydał decyzje w dniu 22 października 2019 r. znak sprawy: 
WS-II.7570.8.17.2019.KB oraz w dniu 5 listopada 2019 r. znak sprawy: WS-II.7570.8.18.2019.KM 
o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: 

Gmina Bukowno, obręb  Stare Bukowno: dz. nr 2262/2 (brak KW), dz. nr 1544/1 i nr 1566 
(KW nr KR1O/00025004/3);
Gmina Trzebinia, obręb Siersza: dz. nr 67/3 (AWZ 263/76), dz. nr 876 (brak KW);
Gmina Trzebinia, obręb Trzebionka: dz. nr 1176/4 i nr 1253/15 (nr KW: KR1C/00088488/6);
Gmina Trzebinia, obręb Wodna: dz. nr 192/1 (brak KW), dz. nr 523/3 (nr KW: 
KR1C/00024338/4).

w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – 
rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia.

Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Decyzjami zastał określony sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.

POUCZENIE

1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pok. 264, tel. (012) 39 21 683 
2. Od wydanych decyzji stronom przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów, Inwestycji 
i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie:
-7 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
-14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - pozostałym stronom.
3. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, istotę i zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.). Jeżeli oświadczenie o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. 

Z up. Wojewody Małopolskiego

Regina Gablankowska
Starszy Inspektor  Wojewódzki

       w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
/podpisano elektronicznie/
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