
OBWIESZCZENIE
o wniesieniu odwołania od decyzji

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2022.2000 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku art. 15 ust. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo-
nego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 ze zmianami),

Wojewoda Małopolski
zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 90/B/2022 
znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ z 19.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz 
częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu 
DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy 
Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres 
zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, 
miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 
1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna 
nr 121301_1 Oświęcim, oraz nr 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 
Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim,

według wykazu ujętego w poniższej tabeli

Dane nieruchomości (miejsce wykonania robót budowlanych): województwo małopolskie, 
powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko:

Lp. Identyfikator działki ewidencyjnej Numer Księgi Wieczystej lub zbioru 
dokumentów

1 121301_1.0001.1620/5 (1620/4) KR1E/00011593/7
2 121301_1.0001.1620/6 (1620/4) KR1E/00011593/7
3 121301_1.0001.1617/1 KR1E/00028173/9
4 121301_1.0001.1611/4 KR1E/00008835/2
5 121301_1.0001.1611/8 KR1E/00021116/3
6 121301_1.0001.1599/4 KR1E/00001985/9
7 121301_1.0001.1599/12 KR1E/00040174/6
8 121301_1.0001.1600/7 KR1E/00048045/9
9 121301_1.0001.1600/11 KR1E/00001985/9
10 121306_2.0011.1190/4 KW 22301
11 121306_2.0011.1190/5
12 121306_2.0011.1190/6 KR1E/00011593/7
13 121306_2.0011.1190/7 KR1E/00011594/4
14 121306_2.0011.1198/2 KW 22160

Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego, zostały przesłane 
w celu rozpatrzenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Obwieszczenie podlega publikacji;
‒ na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie interne-

towej urzędu wojewódzkiego (art. 12 ust. 1, 1a i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu re-
gazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);

‒ na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie podmiotowej: Urzędu 
Gminy Oświęcim; Urzędu Miasta Oświęcim (art. 12 ust. 1 ww. ustawy);

‒ w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 12 ust. 1, 1a i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją, zawiadomienie o  wnie-
sieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem 
doręczenia.
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