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Obwieszczenie
o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa oraz w związku 
z art. 12 ust. 1, 1a oraz ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U.2021.1836) – dalej: Specustawy

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 10 marca 2023 r. wpłynął wniosek inwestora, Operatora Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: 
Pana Mateusza Szymalskiego, o zawieszenie postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla 
inwestycji pn.: Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji 
Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu.

Zgodnie z art. 98 § 1 Kpa, organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli 
wystąpi o to strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się 
temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi publicznemu. 

W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do ww. 
wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
niniejszego obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie 
z art. 32 i 33 Kpa mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora o zawieszenie postępowania jak 
i wnieść sprzeciw od ww. wniosku o zawieszenie postępowania: osobiście, przez platformę 
ePUAP lub pocztą na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 
31-156 Kraków.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 12 ust. 1 , 1a oraz ust. 4 pkt 7 Specustawy):

- na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie;

- na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu 

- w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
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