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Obwieszczenie 
o postanowieniu podejmującym postępowanie 

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.2021.735) oraz w związku z art. 53 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2022.503), 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 22 marca 2022 r. wydane zostało postanowienie Wojewody 
Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie podjęcia na żądanie strony 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – 
Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek 
inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków).

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą 
zapoznać się z treścią ww. postanowienia, (powołując się na znak sprawy: WI-IV. 
746.1.71.2019) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 
pokój 19, ul. Basztowa 22.

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo zażalenie do Ministra 
Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 
31-156 Kraków), w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia - zgodnie z 
art. 101 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia 
środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się 
ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia 
przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

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

w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów (art. 53 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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