
 
Data wywieszenia obwieszczenia …………………... 

 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.    

Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-

deks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),  
 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI 
 

zawiadamia, że 16 kwietnia 2013 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX.7840.1.9.2012 

Wojewody Małopolskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 

0+000 do km 0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie – do czasu 

wyjaśnienia prawidłowości badania ksiąg wieczystych dla działek objętych ww. inwestycją oraz do 

czasu rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych wszystkich 

wniosków złożonych przez Wojewodę Małopolskiego, dotyczących nieruchomości położonych w 

projektowanym obszarze ww. inwestycji i będących jej częścią. 
 

Zgodnie z art. 103 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania 

wstrzymuje bieg terminów. 
 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Go-

spodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.  
 

Złożenie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. 
 

O wydaniu ww. postanowienia strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia na tablicy ogło-

szeń urzędowych: w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta Oświęcim, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie oraz poprzez zawiadomienie właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomo-

ści objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, na adres wskazany 

w katastrze nieruchomości. 
 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 

dnia ukazania się obwieszczenia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego, 

zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

 


