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DATA ZAMIESZCZENIA ……………………

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2020.256) oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 11 lutego 2021 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego 
w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 1/2020 o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz 
z rozbudową i przebudową układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury 
technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 
23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93 w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – 
Oświęcim” w ramach projektu POliŚ5.1-12”, wydanej na wniosek inwestora: PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: 
Pana Damiana Sawko i Panią Krystynę Obajtek-Zajdel,
z 7 lipca 2020 r., uzupełniony 5 sierpnia 2020 r.

W postanowieniu sprostowana została omyłka pisarska, w treści decyzji, w części dotyczącej 
Zatwierdzenia podziału nieruchomości (o którym mowa w art. 9s ust. 1 Specustawy) (strona 
7 wiersz 5) zapis:  nr 1209/2 o pow. 0,0032 ha - przeznaczona pod linię kolejową, zmieniony 
został na: nr 1209/2 o pow. 0,0033 ha - przeznaczona pod linię kolejową.  

Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą 
zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia powołując się na znak sprawy 
WI-IV.747.2.2.2020:
1.  osobiście w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
(ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 19, wyłącznie 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod nr tel. 12 39 21 653, lub 
drogą elektroniczną pod adresem: wi@malopolska.uw.gov.pl);
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji 
elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 
12 422 72 08, telefonicznie – 12 39 21 653;
3. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

Od przedmiotowego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia 
do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia 
przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu 
postanowienia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, na podstawie art. 113 § 3 KPA stronom 
przysługuje prawo do zrzeczenia się zażalenia. Z dniem doręczenia Wojewodzie 
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Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią 
ze stron postępowania, niniejsze postanowienia staje się ostateczne i prawomocna. 

Obwieszczenie podlega publikacji:
 na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (art. 9q ust. 2 i 2a ustawy o transporcie 
kolejowym);

 na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Libiążu (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy);

 na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Chełmku (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy);

 na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Oświęcim (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy);

 na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Oświęcim (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy);

 w prasie lokalnej (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy).
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