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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 1a, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U.2021.1836 t.j.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 17 września 2021 r. zostało wszczęte przed Wojewodą Małopolskim postępowanie administracyjne, 
na wniosek z 17.09.2021 r. (na wezwanie z uzupełniony 10 grudnia 2021 r.) inwestora: Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, 
działającego przez pełnomocnika Jacka Wojnę (Pełnomocnictwo znak: PO.015.14.2019.28 z 31 
sierpnia 2021 r.),

w sprawie

wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – 
Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie 
województw małopolskiego i śląskiego – Etap II. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 
MPa relacji Oświęcim – Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową 
Oświęcim. 

Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych):
Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, 
zlokalizowane w województwie małopolskim:

Jednostka ewidencyjna 121201_1 Bukowno, obręb 0001 Bór Biskupi (powiat olkuski):
20/1 (KR1O/00064460/2), 24/2 (KR1O/00064460/2), 4196 (KR1O/00064460/2), 4147/1 (KW 60300), 4148/2 
(KR1O/00077008/0), 4150 (KR1O/00064460/2), 4191 (KR1O/00064460/2), 4211 (KR1O/00064460/2), 
4190 (KR1O/00064460/2), 4146/1 (KR1O/00072042/5), 37/4 (KR1O/00064460/2), 4154 (-), 59/3 
(KR1O/00064460/2), 59/5 (KR1O/00064460/2), 59/6 (KR1O/00064460/2), 4135 (KR1O/00083518/3), 59/7 
(KR1O/00064460/2), 59/8 (KR1O/00064460/2), 4137 (KR1O/00064460/2), 4139 (KR1O/00064460/2), 
4140/1 (KR1O/00083590/1), 4131/7 (KR10/00083589/1), 4131/10 (KR1O/00064460/2);

Jednostka ewidencyjna 120303_4 Chrzanów – miasto; obręb 0001 Chrzanów (powiat chrzanowski):
2427 (KR1C/00090479/7), 4260 (KR1C/00083469/2), 2428/92 (-), 4259/3 (-), 2426/1 (-), 4259/1 
(KR1C/00031611/4), 2428/151 (-), 2428/152 (-), 2428/123 (KR1C/00083469/2), 2428/122 (-), 2428/149 (-), 
2428/119 (KR1C/00090479/7), 2428/107 (KR1C/00083469/2), 2428/106 (KR1C/00090479/7), 2428/117 
(KR1C/00083469/2), 2428/110 (KR1C/00090479/7), 2428/145 (KR1C/00090479/7), 2428/100 
(KR1C/00090479/7), 2428/99 (KR1C/00090479/7), 2428/108 (KR1C/00090479/7), 2428/14 (-), 2428/141 
(KR1C/00090479/7), 2428/96 (KR1C/00090479/7), 2428/139 (KR1C/00041838/4), 2428/13 
(KR1C/00031611/4), 2428/82 (KR1C/00027843/8), 2428/26 (KR1C/00037992/0), 2428/25 
(KR1C/00038128/0), 5835/1 (-);

Jednostka ewidencyjna 120303_4 Chrzanów – miasto; obręb 0003 Kąty (powiat chrzanowski):
423/6 (KR1C/00028536/0), 423/2 (-), 420/2 (KR1C/00038730/3), 420/4 (-), 514 (KR1C/00087223/4), 412 
(KR1C/00032275/3), 411/1 (-), 411/2 (KR1C/00037587/8), 410 (KR1C/00032275/3), 409/2 
(KR1C/00063845/6), 409/1 (KR1C/00063845/6), 515 (KR1C/00041606/9), 413 (-), 414/2 
(KR1C/00038162/0), 414/1 (-), 418/4 (-), 415 (-), 416 (KR1C/00037719/3), 417/2 (-), 419/3 (-), 419/2 
(KR1C/00056770/7), 424/6 (KR1C/00056770/7), 424/9 (KR1C/00056770/7), 426/14 (KR1C/00056770/7), 
417/1 (KR1C/00037719/3), 426/15 (KR1C/00037469/5), 426/13 (-), 426/11 (-), 427/10 (-), 427/8 (-), 436/25 
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(KR1C/00044213/8), 436/23 (-), 431/2 (-), 430/3 (-), 431/1 (KR1C/00006856/9), 432 (-), 433/2 
(KR1C/00046011/6), 433/1 (KR1C/00013449/5), 434 (KR1C/00031926/5), 435/2 (KR1C/00031926/5), 
435/1 (KR1C/00031926/5), 444/1 (KR1C/00058302/0), 444/4 (KR1C/00097286/6); 

Jednostka ewidencyjna 120303_5 Chrzanów – obszar wiejski; obręb 0002 Luszowice (powiat 
chrzanowski):
2594/1 (KR1C/00094553/8), 2517/9 (KR1C/00064928/9), 2514/1 (KR1C/00064752/4), 2949/1 (-); 

Jednostka ewidencyjna 120303_5 Chrzanów – obszar wiejski; obręb 0001 Balin (powiat 
chrzanowski):
1187/15 (KR1C/00057717/5), 1187/28 (KR1C/00057717/5), 1187/27 (KR1C/00044185/2), 1188/5 
(KR1C/00057717/5), 1190/1 (KR1C/00053146/3), 1187/25 (KR1C/00057717/5), 1183/4 
(KR1C/00074166/2), 3406 (-), 1187/30 (KR1C/00042287/3), 1190/5 (KR1C/00093439/6), 1190/20 
(KR1C/00042287/3), 1195/1 (KR1C/00097273/2), 1195/15 (KR1C/00044918/0), 4121/3 
(KR1C/00090653/1), 1196/10 (KR1C/00048443/7), 1196/15 (KR1C/00048443/7), 1196/17 (KW 48446), 
1196/8 (KW 48446), 1204/13 (KR1C/00057373/1), 1204/6 (KR1C/00083628/5), 1204/14 
(KR1C/00039377/7), 1204/24 (KR1C/00002533/1), 1204/25 (-), 1204/18 (KR1C/00043046/9), 1205/7 
(KR1C/00042187/2), 1205/9 (KR1C/00074042/7), 1216/11 (KR1C/00074042/7), 1216/26 (-), 1216/29 
(KR1C/00051373/9), 1216/18 (KR1C/00051373/9), 1217/18 (KR1C/00059348/1), 1217/11 
(KR1C/00051373/9), 1217/16 (KR1C/00059348/1), 1228/10 (KR1C/00051373/9), 1228/11 
(KR1C/00095260/4), 1228/4 (-), 3392/3 (KR1C/00095260/4), 1229/2 (KR1C/00095260/4), 1229/1 
(KR1C/00073337/5), 1685/2 (KR1C/00073337/5), 1264/13 (-), 1264/15 (KR1C/00090158/1), 1264/16 
(KR1C/00043955/4), 1264/17 (KR1C/00057806/6), 1264/14 (KR1C/00057806/6), 1264/18 
(KR1C/00064664/0), 1684 (KR1C/00073337/5), 3409/5 (KR1C/00096081/2), 1279 (KR1C/00073337/5), 
1483/8 (KR1C/00043207/6), 1483/6 (KR1C/00043207/6), 1491/1 (KR1C/00043751/4), 1491/3 
(KR1C/00093992/0), 1490/1 (KR1C/00093992/0), 1488/2 (-), 1488/1 (KR1C/00023582/2), 1490/2 
(KR1C/00039710/4), 1489/4 (KR1C/00093244/2), 1489/5 (-), 1489/6 (-), 1489/2 (KR1C/00024857/8), 1489/3 
(KR1C/00045475/9), 1492/1 (KR1C/00056282/9), 1492/2 (-), 1548/3 (KR1C/00057806/6), 1549/3 
(KR1C/00056282/9), 1549/2 (-), 1549/1 (-), 1548/2 (KR1C/00075073/0), 1547/2 (KR1C/00090158/1), 1547/1 
(KR1C/00043955/4), 1546/1 (KR1C/00014105/9), 1546/2 (KR1C/00097167/6), 1545 (KR1C/00054013/9), 
1519/3 (KR1C/00057631/8), 1519/2 (KR1C/00057806/6), 1519/1 (KR1C/00081350/1), 1518 
(KR1C/00032056/2), 1515 (KR1C/00018577/6), 1517 (KR1C/00032056/2), 1520/2 (KR1C/00081350/1), 
1521/1 (KR1C/00081350/1), 1516 (KR1C/00032056/2), 1507 (KR1C/00018209/6), 3338/1 (-), 1447/7 
(KR1C/00025889/8), 1447/4 (KR1C/00050426/9), 3336/40 (KR1C/00090467/0), 1447/5 
(KR1C/00017115/3), 1445/2 (KR1C/00025348/4), 1445/1 (KR1C/00025348/4), 1444/2 (KR1C/00096842/5), 
1443/4 (KR1C/00096842/5), 1446/1 (KR1C/00025348/4), 1446/2 (KR1C/00025348/4), 1443/2 
(KR1C/00043354/1), 1442/2 (KR1C/00040671/8), 1442/4 (KR1C/00040671/8), 1442/3 (KR1C/00040671/8), 
1443/3 (KR1C/00096842/5), 2256/3 (KR1C/00077225/5), 2256/4 (KR1C/00092329/5), 2257 
(KR1C/00016415/9), 2256/2 (KR1C/00053301/8), 2254/1 (KR1C/00087672/6), 2255 (KR1C/00046719/9), 
2254/2 (KR1C/00053301/8), 2251/2 (KR1C/00025348/4), 3458/4 (KR1C/00090009/2), 2250 
(KR1C/00057514/2), 4143/1 (KR1C/00058981/3), 4112 (KR1C/00085124/6), 2249/3 (KR1C/00088271/2), 
2249/4 (KR1C/00058283/0), 2249/5 (KR1C/00058283/0), 2249/20 (KR1C/00058982/0), 2249/6 
(KR1C/00058981/3), 2249/7 (KR1C/00098222/7), 2249/21 (KR1C/00058981/3), 2247/1 
(KR1C/00058981/3), 2246/3 (KR1C/00058981/3), 2244/2 (KR1C/00064613/8), 2244/1 (-), 2243 
(KR1C/00091345/6), 2242/3 (KR1C/00046509/4), 2242/2 (KR1C/00045580/8), 2242/6 (KR1C/00088763/8), 
2242/7 (KR1C/00091345/6), 2241 (KR1C/00014597/4), 3554/3 (KR1C/00064357/5), 3455/4 
(KR1C/00047609/2), 2343/6 (KR1C/00073337/5), 2119 (KR1C/00073337/5), 2343/1 (-), 2293/1 
(KR1C/00057806/6), 2293/2 (KR1C/00023375/8), 2298/1 (KR1C/00057806/6), 2297/1 (KR1C/00021208/3), 
2294/7 (KR1C/00061027/2), 2294/1 (KR1C/00057806/6), 2294/2 (-), 2296 (-), 2294/4 (-), 2294/8 
(KR1C/00057806/6), 2294/5 (KR1C/00061027/2), 2294/3 (-), 2309/3 (KR1C/00057806/6), 2309/1 
(KR1C/00090158/1), 2310 (KR1C/00043392/9), 2312 (KR1C/00043392/9), 2333/1 (-), 2311 
(KR1C/00043392/9), 2334/2 (-), 2334/1 (KR1C/00019583/8), 3463/9 (KR1C/00047609/2), 2952/11 
(KR1C/00048015/8), 2951/3 (-), 2951/1 (-), 2950 (KR1C/00043565/3), 2949/1 (KR1C/00013617/4), 2949/4 
(KR1C/00013617/4), 2949/5 (KR1C/00057806/6), 2947/2 (-), 2946/2 (-), 2946/4 (-), 2947/1 (-), 2946/3 
(KR1C/00038550/7), 2945/7 (KR1C/00021939/6), 2945/8 (KR1C/00094156/5), 2945/4 (-), 3481 
(KR1C/00047609/2), 2921/4 (KR1C/00087406/1), 2917/5 (-), 2921/1 (KR1C/00053474/1), 2925/1 
(KR1C/00018020/7), 2921/3 (-), 2921/2 (KR1C/00073976/6), 2924 (KR1C/00018020/7), 2926/4 
(KR1C/00041430/4), 2925/2 (KR1C/00041430/4), 2853/2 (KR1C/00051540/1), 3485 (KR1C/00065878/0), 
2853/1 (KR1C/00051540/1), 2854 (KR1C/00051344/7), 2855 (KR1C/00051344/7), 2841 
(KR1C/00042302/5), 2842/2 (KR1C/00030520/2), 2842/1 (-), 2835/7 (KR1C/00050266/9), 2835/8 
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(KR1C/00053313/5), 2838/2 (KR1C/00006729/0), 3486 (KR1C/00047609/2), 2804 (KR1C/00052799/8), 
2835/6 (KR1C/00053313/5), 2838/1 (KR1C/00056950/3), 2805/1 (KR1C/00087150/1), 2835/2 
(KR1C/00058036/4), 2837 (KR1C/00006729/0), 2836/3 (KR1C/00006729/0), 2836/2 (KR1C/00055674/7), 
2836/5 (KR1C/00080786/9), 2835/3 (KR1C/00050266/9), 2835/4 (-), 2836/1 (KR1C/00055674/7), 2835/1 
(KR1C/00053760/3), 2847/2 (KR1C/00006729/0), 2656/3 (KR1C/00056908/4), 2658/1 (KR1C/00038223/6), 
2658/2 (KR1C/00091050/1), 2658/3 (KR1C/00075730/4), 2657 (-), 2628/4 (KR1C/00073802/6), 2659 
(KR1C/00095270/7), 2660/1 (KR1C/00014578/5), 2660/2 (KR1C/00052128/4), 2671/1 (-), 2671/2 (-), 2661 
(KR1C/00061203/0), 2662 (-), 2670 (-), 2669 (-), 2668/1 (-), 2663 (-), 2664 (-), 2668/2 (KR1C/00058283/0), 
2668/3 (KR1C/00058045/0), 2667 (KR1C/00058045/0), 3479/2 (-) [3479/5, 3479/6*, 3479/7], 2704 
(KR1C/00053667/1), 2703 (KR1C/00058045/0) [2703/1*, 2703/2], 2702 (KR1C/00058045/0) [2702/1, 
2702/2*, 2702/3, 2702/4*], 2705 (KR1C/00053667/1) [2705/1*, 2705/2], 2706 (KR1C/00033001/9) [2706/1*, 
2706/2], 2707 (KR1C/00058045/0) [2707/1*, 2707/2], 2708/1 (-), 2700/1 (KR1C/00058045/0) [2700/3, 
2700/4*, 2700/5], 2701 (KR1C/00058045/0) [2701/1, 2701/2*], 2676 (-) [2676/1*, 2676/2], 2625/3 
(KR1C/00058425/8) [2625/4*, 2625/5], 2600 (-) [2600/1*, 2600/2], 2599 (-) [2599/1*, 2599/2], 2601 
(KR1C/00056884/9) [2601/1, 2601/2*], 2602 (KR1C/00056884/9), 2603 (KR1C/00056884/9), [2604*] 
(KR1C/00052127/7), 2605 (KR1C/00052127/7), 2570/2 (KR1C/00056884/9), 2427 (KR1C/00090479/7), 
3473 (KR1C/00047609/2), 2535 (-), 2536/2 (-), 2536/1 (KR1C/00046745/0), 2606/1 (KR1C/00052127/7), 
3474/1 (KR1C/00047609/2), 2624 (KR1C/00056884/9), [2677*] (-), 2700/2 (KR1C/00058045/0), 2699/1 
(KR1C/00058045/0), 2699/3 (KR1C/00011847/1), 2699/2 (KR1C/00057620/8), 2698 (KR1C/00057620/8), 
2697/2 (KR1C/00057620/8), 2697/1 (KR1C/00057620/8), 2689 (KR1C/00082621/9);

Jednostka ewidencyjna 120304_4 Libiąż – miasto, obręb: 0002 Libiąż Wielki (powiat chrzanowski):
1261 (KR1C/00073434/5), 1264 (KR1C/00073434/5), 1265 (KR1C/00073434/5), 1266/27 
(KR1E/00048367/2), 1266/6 (KR1C/00087548/8), 1214/24 (KR1C/00047425/8), 1214/31 
(KR1C/00047425/8), 1266/18 (KR1C/00073304/5), 1266/29 (KR1C/00073434/5), 1212/7 
(KR1C/00073434/5), 1212/8 (KR1C/00073434/5), 1209/10 (-), 1209/7 (KR1C/00073434/5), 1209/8 
(KR1C/00073434/5), 1209/9 (KR1C/00073434/5) [1209/12**, 1209/13], 1212/9 (KR1C/00073434/5) 
[1212/10, 1212/11**, 1212/12], 1209/11 (-), 1210/4 (KR1C/00075604/2), 1210/14 (-), 1210/12 (-), 1210/13 
(-), 1204 (KR1C/00073434/5), 1203/2 (KR1C/00073434/5), 2828/1 (KR1E/00026222/4), 1203/3 
(KR1C/00073434/5), 1203/4 (KR1C/00073434/5), 3225 (KR1C/00074682/5);

Jednostka ewidencyjna 121303_5 Chełmek – obszar wiejski, obręb 0001 Bobrek (powiat 
oświęcimski):
1290/2 (KR1E/00027045/6), 1198/22 (KR1E/00027045/6), 1198/25 (KR1E/00037986/7), 1238/2 
(KR1E/00037986/7), 1288 (KR1E/00037986/7), 1258 (KR1E/00037986/7), 1259 (KR1E/00037986/7), 1263 
(KR1E/00037986/7), 1262 (KR1E/00037986/7), 1287 (-), 1201 (KR1E/00037986/7), 1286/6 (KW 54586), 
1273/7 (KR1E/00037986/7), 1198/2 (KR1E/00062974/4), 1198/3 (KR1E/00037986/7), 1273/9 
(KR1E/00037986/7), 1284/2 (KR1E/00037986/7), 1275/4 (KR1E/00037986/7), 1357/5 (KW 39587), 1278 
(KR1E/00037986/7), 1277/7 (KR1E/00037986/7), 731/26 (KR1E/00050915/6) [731/35, 731/36*, 731/37], 
731/24 (KR1E/00050915/6) [731/32, 731/33*, 731/34], 731/4 (KR1E/00027045/6), 1322/1 
(KR1E/00027045/6), 810/1 (KW 24395), 799/3 (KR1E/00029547/9), 814/4 (KW 28073), 814/3 (KW 28073), 
814/1 (KW 28073), 815/1 (KW 28073), 815/3 (KW 28073), 815/4 (KW 28073), 815/2 (KW 28073), 826/4 
(KR1E/00019260/0), 826/6 (KR1E/00019260/0), 826/8 (KR1E/00056433/5), 833/2 (KR1E/00026278/1), 
834/1 (KR1E/00026278/1), 834/2 (KW 27376), 835/5 (KW 27376), 842/3 (KR1E/00017729/2), 1605 
(KR1E/00062036/7), 850/2 (KW 39589), 850/1 (KW 35347), 851/2 (KW 39589), 851/1 (KW 35347), 1321/3 
(KR1E/00060922/1), 852/5 (KW 35347), 858/4 (KR1E/00040998/8), 855/1 (KW 17770), 835/3 
(KR1E/00026278/1), 1328/9 (-), 1328/8 (KR1E/00058603/2), 836/6 (KR1E/00027573/6), 836/4 
(KR1E/00026278/1), 841/4 (-), 841/6 (KR1E/00026610/1), 854/4 (KR1E/00024161/4), 1337/7 
(KR1E/00050464/9), 854/8 (KR1E/00035346/5), 644/7 (KW 27120), 644/9 (-), 643/6 (-), 643/7 (-), 646/4 (-), 
646/6 (KW 15816), 646/7 (KW 15816), 643/9 (-), 643/5 (KW 27120), 646/5 (-), 645 (-), 646/8 (KW 50089), 
646/9 (KW 22741), 654/3 (KW 32122), 653 (KW 32122), 654/2 (KW 50089), 654/1 (KW 32122), 655/1 (KW 
35313), 655/2 (KW 50089), 655/3 (KW 35313), 656 (KW 35313), 661/3 (KW 16566), 661/2 (KW 50089), 
661/1 (KW 16566), 1327 (KR1E/00056095/3), 854/7 (KW 35346), 663/3 (KW 16566), 663/5 
(KR1E/00062462/2), 663/6 (KR1E/00062462/2), 663/4 (KW 16566), 669 (KW 31918), 672 
(KR1E/00027672/0), 678/1 (KW 39589), 678/2 (KW 39589), 678/3 (KW 17829), 681 (KW 17829), 685 
(KR1E/00026382/3), 690 (KR1E/00041577/8), 548 (KR1E/00027228/3), 545 (KR1E/00027640/7), 530 
(KR1E/00026878/7), 527/2 (-), 526/12 (-), 526/9 (-), 511/4 (KR1E/00026884/2), 532/12 (-), 542/4 
(KR1E/00027640/7), 551 (KR1E/00027228/3), 688 (KR1E/00041577/8), 687 (KR1E/00026382/3), 682 (KW 
26682), 676/3 (KW 26682), 647/1 (KW 22741), 647/2 (KW 15816), 642/2 (-), 642/7 (KW 27120), 642/5 (KW 
39473), 635/5 (KR1E/00025846/7), 635/4 (KW 50089), 636/7 (KR1E/00026286/0), 635/3 
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(KR1E/00025846/7), 635/1 (KR1E/00065524/6), 634/1 (KW 37704), 634/4 (KR1E/00038254/4), 631/9 (KW 
37704), 636/4 (KR1E/00065524/6), 636/5 (KW 50089), 636/6 (KR1E/00065524/6), 636/8 
(KR1E/00026286/0), 641/2 (KW 39473), 641/3 (KW 27120), 641/1 (-), 647/3 (-), 667 (KW 31918), 674 
(KR1E/00027672/0), 676/1 (KW 39589), 676/2 (KW 39589), 532/15 (KW 19006), 532/14 
(KR1E/00026878/7), 526/14 (-), 526/11 (-), 511/6 (KR1E/00026884/2), 506/6 (KW 7264), 512 
(KR1E/00026884/2), 525/1 (-), 525/2 (-), 531/1 (KR1E/00026878/7), 505 (KW 7264), 496 (KW 33941), 
1332/8 (KW37660), 489 (KW 27496), 488/4 (KW 27496), 482/4 (KW 26385), 481 (KW 26385), 474 
(KR1E/00024707/4), 473/4 (KR1E/00024707/4), 466/4 (KR1E/00025743/5), 465 (KR1E/00025743/5), 460/1 
(KR1E/00025804/1), 460/2 (KR1E/00026384/7), 451/4 (-), 448/2 (KW22610), 447 (KW22610), 440 
(KR1E/00027379/6), 439/2 (KR1E/00027379/6), 436/2 (KR1E/00027392/3), 435 (KR1E/00027392/3), 429 
(KW 37041), 428/2 (KW 37041), 425/3 (-), 425/2 (KR1E/00060811/0), 424 (-), 420/1 (KR1E/00027611/5), 
419/4 (KR1E/00027611/5), 419/6 (-), 420/3 (-), 415/9 (KR1E/00019442/0), 415/11 (KW 19443), 415/8 
(KR1E/00019442/0), 415/5 (KR1E/00050089/6), 415/6 (KR1E/00025845/0), 1448 (KW 35345), 1336/2 (KW 
37041), 410/2 (KW 37041), 410/1 (KW 50089), 1336/1 (KW 50089), 411/1 (KW 50089), 1337/9 
(KR1E/00050464/9), 411/2 (KW 37041), 383/1 (KW 50089), 384 (KW 50089), 385/1 (KR1E/00056422/5), 
385/2 (KR1E/00056422/5), 386 (KR1E/00056422/5), 383/3 (KW 19657), 382/1 (KW 50089), 382/3 (KW 
19657), 380/4 (KW 19657), 380/3 (KW 50089), 381 (KW 19657), 387 (KR1E/00056422/5), 379/4 (KW 
27261), 378/8 (KW 21313), 379/2 (KW 16795), 380/2 (KW 15091), 1337/4 (KW 36090), 378/4 (KW 16795), 
1351/7 (KW 39695), 1351/6 (-);

Jednostka ewidencyjna 121303_5 Chełmek – obszar wiejski, obręb 0002 Gorzów (powiat 
oświęcimski):
1158/96 (KR1E/00040155/7), 1158/99 (KR1E/00040155/7), 1114 (KR1E/00031721/0), 1115/1 
(KR1E/00026611/8), 1115/5 (KR1E/00033868/6), 1115/6 (KR1E/00033868/6), 1120/18 
(KR1E/00030019/9), 1121/16 (KR1E/00066919/9), 1126/17 (KR1E/00069479/6), 1128/2 
(KR1E/00068615/2), 1133/2 (KW 16976), 1133/1 (KR1E/00067441/4), 1134/4 (KR1E/00025915/2), 1139/7 
(KR1E/00025827/8), 1140 (KR1E/00027295/3), 1143/2 (KW 37765), 1144/4 (KW 14070), 1144/3 (KW 
26581), 1146 (KW 26257), 1147/2 (KW 25773), 1792/3 (KR1E/00063240/7), 1148 (KR1E/00027653/1), 
1151 (KW 37319), 1152 (KR1E/00057027/3), 1155/1 (KR1E/00057027/3), 1764/1 (KR1E/00051519/7), 
1187/4 (KR1E/00063667/6), 1188/5 (KW 24784), 1193/4 (KR1E/00036320/4), 1188/4 (KR1E/00040510/4), 
1187/5 (KR1E/00063668/3), 1187/6 (KR1E/00063669/0), 1186/2 (KW 31695), 1185/1 (KR1E/00026838/5), 
1188/6 (KW 24784), 1193/5 (KR1E/00063427/2), 1194/5 (KR1E/00026564/3), 1199/5 (KR1E/00026564/3), 
1200/12 (-), 1200/11 (KR1E/00018775/6), 1200/21 (KR1E/00064029/9), 1200/30 (KR1E/00040458/1), 
1200/31 (KR1E/00064029/9), 1205/5 (KR1E/00040458/1), 1211/3 (KW38532), 1212/3 (KR1E/00025891/7), 
1214/3 (KW 24784), 2010/3 (KR1E/00064795/9), 1216/6 (KR1E/00064795/9), 1217/7 (KR1E/00064795/9), 
1217/11 (KR1E/00061785/5), 1216/8 (KR1E/00026157/7), 2010/5 (KR1E/00055484/0), 2010/6 
(KR1E/00055484/0), 1216/9 (KR1E/00026157/7), 1217/12 (KR1E/00061785/5), 1217/15 
(KR1E/00061785/5), 1217/16 (KR1E/00061785/5), 1218/8 (KR1E/00065623/0), 1218/5 
(KR1E/00027402/7), 1219/5 (KW 24784), 1751/28 (-), 1217/13 (KR1E/00061785/5), 1216/10 
(KR1E/00026157/7), 2010/7 (KR1E/00055484/0), 1792/7 (KR1E/00063384/8), 1200/2 (KR1E/00026670/9), 
1201/1 (KR1E/00026670/9), 1204 (KW 49571), 1203/1 (KW 49571), 1202/2 (KR1E/00026670/9), 1750/1 
(KR1E/00027060/7), 1416/1 (KW 25797), 1417/1 (KR1E/00059851/2), 1422/1 (KR1E/00063854/4), 1423/1 
(KW 49225), 1749/1 (KR1E/00029400/7), 1418 (KR1E/00059851/2), 1421 (KR1E/00063854/4), 1424 (KW 
49225), 1427 (-), 1430 (KR1E/00026549/2), 1433 (KR1E/00029660/7), 1432 (KR1E/00029660/7), 1440 (-), 
1431 (KR1E/00026549/2), 1426 (-), 1740 (-), 1736/5 (-) [1736/10, 1736/11*, 1736/12], 1736/3 (-) [1736/7, 
1736/8*, 1736/9], 1729/4 (KR1E/00021482/9) [1729/11, 1729/12*, 1729/13], 1729/2 (-) [1729/8, 1729/9*, 
1729/10], 1728/1 (KW 8958) [1728/3, 1728/4*, 1728/5], 1721/1 (-) [1721/3, 1721/4*, 1721/5], 1720/1 (KW 
30474) [1720/3, 1720/4*, 1720/5], 1717/1 (-) [1717/3, 1717/4*, 1717/5], 1737/1 (-) [1737/5*, 1737/6], 1744/1 
(KR1E/00056438/0) [1744/4*, 1744/5], 1745/2 (KR1E/00051396/8) [1745/7*, 1745/8], 1745/1 
(KR1E/00051396/8) [1745/3, 1745/4*, 1745/5], 1716/1 (KR1E/00053085/9), 1713/2 (-), 1713/3 (KW 24993), 
1712/3 (KW 27189), 1712/5 (KW 20229), 1709/1 (KW 20229), 1707 (KR1E/00026516/2), 1708/1 
(KR1E/00026516/2), 1703/3 (KW 50659), 1704/1 (KW 50659), 1701 (16457, 16459), 1702/1 (16457, 16460), 
1698 (KW 24348), 1697/1 (KW 24348), 1695 (KW 27066), 1694 (KR1E/00020651/8), 1689 (-), 1688 (-), 
1684 (KW 41297), 1679 (KW 34513), 1675 (-), 1670/2 (KR1E/00026549/2), 1670/1 (KR1E/00027683/0), 
1666/5 (KW 25233), 1659/5 (KW 16437), 1656 (26637, 25893), 1647 (KW 40654), 1644/1 (-), 1633/3 (KW 
20648), 1632/1 (KR1E/00026516/2), 1625/3 (KR1E/00027127/5), 1625/4 (-), 1623 (26637, 25893), 1622 
(26637, 25893), 1617 (-), 1616/3 (-), 1615/1 (KR1E/00025730/1), 1614 (KR1E/00025730/1), 1608/3 (-), 1609 
(-), 1606/1 (-), 1603/1 (-), 1606/2 (KW 27636), 1607/4 (KW 27636), 1607/1 (-), 1608/2 (-), 1599/3 (KW 8125), 
1599/2 (KW 8125), 1598 (KW 20684), 1599/1 (KW 8125), 1599/4 (KW 8125), 1607/5 (KW 27636), 1607/2 
(-), 1591 (KR1E/00025895/5), 1590/2 (KW 15123), 1590/1 (36899,  16547);
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Jednostka ewidencyjna 121303_4 Chełmek – miasto, obręb 0001 Chełmek (powiat oświęcimski):
1286/5 (KR1E/00027552/3), 2828/1 (KR1E/00026222/4);

Jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb 0001 Oświęcim (powiat oświęcimski):
1826/152 (KR1E/00017963/4), 1826/54 (KR1E/00019021/3), 1826/71 (KR1E/00002453/8), 1826/74 
(KR1E/00032676/6), 1826/75 (KR1E/00000750/6), 1826/55 (-), 1826/58 (-), 1826/59 (-), 1826/62 (-), 1826/63 
(KR1E/00032676/6), 1826/66 (-), 1826/67 (KR1E/00009738/9), 1826/70 (-), 1826/360 (-), 1826/362 
(KR1E/00017427/5), 1826/206 (-), 1826/208 (KR1E/00032676/6), 1826/210 (-), 1826/212 (-), 1826/214 (-), 
1826/216 (-), 1826/280 (KR1E/00000750/6), 1826/282 (KR1E/00032676/6), 1826/359 (KR1E/00062838/9), 
1826/203 (KR1E/00062838/9), 1010/24 (KR1E/00062838/9), 1010/27 (KR1E/00062838/9), 1010/28 
(KR1E/00037624/2), 1010/26 (KR1E/00037624/2), 621/20 (KR1E/00040848/2), 621/14 
(KR1E/00038128/2), 622 (KR1E/00038128/2), 730/13 (KR1E/00014883/8), 1010/14 (KR1E/00065523/9), 
2009/2 (KR1E/00034939/2), 2009/1 (KR1E/00065523/9), 715/3 (KR1E/00045348/2), 730/18 
(KR1E/00029186/0), 730/5 (KR1E/00061863/6), 730/16 (KR1E/00029186/0), 706/3 (KR1E/00029186/0), 
729/21 (KR1E/00029186/0), 729/23 (KR1E/00029186/0), 707/1 (KR1E/00029186/0), 704/7 
(KR1E/00011205/1), 704/5 (KR1E/00011205/1), 704/8 (KR1E/00011202/0), 704/6 (KR1E/00011205/1), 
1779/8 (KR1E/00064842/4), 1779/9 (KR1E/00064842/4), 704/9 (KR1E/00064535/9), 711/23 
(KR1E/00064535/9), 691/29 (KR1E/00064535/9), 691/31 (KR1E/00064535/9), 691/32 (KR1E/00002599/3), 
691/30 (KR1E/00058222/7), 711/24 (KR1E/00058222/7), 711/22 (KR1E/00041373/8), 711/21 
(KR1E/00064535/9), 712/17 (KR1E/00064535/9), 710/53 (KR1E/00064535/9), 710/54 (KR1E/00017427/5), 
712/18 (KR1E/00000750/6), 710/42 (KR1E/00011500/9), 710/46 (KR1E/00011500/9), 712/16 
(KR1E/00000750/6), 712/15 (KR1E/00000750/6), 710/18 (KR1E/00009741/3), 710/19 (KR1E/00017427/5), 
710/35 (KR1E/00011500/9), 710/31 (-), 710/32 (-), 710/52 (KR1E/00065536/3), 718/31 (-), 718/32 (-), 710/33 
(KR1E/00065536/3), 710/34 (KR1E/00065536/3), 710/40 (KR1E/00021429/0), 710/9 (KR1E/00019258/3), 
718/33 (-), 718/37 (-), 718/29 (-), 718/38 (-), 718/27 (KW 40951), 717 (-), 716/1 (KW 9739), 716/2 (KW 
35687), 714 (KR1E/00065482/9), 720/42 (KW 17717), 720/46 (KR1E/00004610/1), 721/35 (KW 40493), 
720/54 (KR1E/00029186/0), 720/50 (KR1E/00029494/2), 720/7 (KR1E/00013732/8), 720/9 
(KR1E/00018461/2), 720/10 (KR1E/00018461/2), 4439 (KR1E/00041697/5), 721/2 (KR1E/00029186/0), 
721/44 (-), 721/17 (KR1E/00038128/2), 2020/94 (KR1E/00048483/1), 721/28 (KR1E/00033322/7), 721/29 
(KR1E/00033322/7), 721/8 (KR1E/00018461/2), 4438 (KR1E/00041697/5), 686/3 (KW 13139), 686/11 
(KR1E/00040189/4), 673/7 (KW 13139), 669/11 (KR1E/00020420/0), 669/10 (KR1E/00045604/5), 669/6 
(KR1E/00051263/7), 669/5 (KR1E/00051263/7), 666/1 (-), 2010/357 (KR1E/00048483/1), 686/7 
(KR1E/00038128/2), 673/6 (KR1E/00038128/2), 669/12 (KR1E/00038128/2), 669/13 (KR1E/00020420/0), 
670/4 (KR1E/00020420/0), 670/3 (KR1E/00063279/9), 669/9 (KR1E/00038128/2), 670/2 
(KR1E/00038128/2), 671/2 (KR1E/00020420/0), 671/4 (-), 671/3 (KR1E/00001984/2), 1769/2 
(KR1E/00017963/4), 2006/905 (KR1E/00017963/4), 2006/904 (KR1E/00028456/7), 567/14 
(KR1E/00040848/2), 594/14 (KR1E/00063278/2), 611/12 (KR1E/00040848/2), 611/11 (KR1E/00040369/0), 
2006/822 (KR1E/00017963/4), 2006/1195 (KR1E/00028456/7), 621/20 (KR1E/00040848/2), 621/14 
(KR1E/00038128/2), 622 (KR1E/00038128/2);

Jednostka ewidencyjna 121301_1  Oświęcim – miasto, obręb 0002 Dwory I (powiat oświęcimski):
2489/6 (-), 2474/2 (KR1E/00002747/6), 2369/23 (KW 19003), 2369/21 (KR1E/00014618/0), 2478/23 
(KR1E/00035064/4), 2369/20 (KR1E/00035064/4), 2369/22 (KR1E/00035064/4), 2369/19 (-), 2369/18 (-), 
2373/58 (KR1E/00035064/4), 2369/16 (KR1E/00035064/4), 2369/14 (KR1E/00035064/4), 2478/24 
(KR1E/00035064/4), 2373/48 (-), 2373/52 (KW 20188), 2373/54 (KR1E/00035064/4), 2373/19 (-), 2369/11 
(KR1E/00035064/4), 2369/8 (KR1E/00035064/4), 2373/13 (-), 2373/14 (-), 2312/1 (KR1E/00064460/2), 
2673 (KR1E/00040848/2), 2654/3 (KR1E/00035064/4), 2654/2 (KR1E/00046061/3), 1081/51 (-), 1081/41 
(KR1E/00046061/3), 1081/52 (-), [1081/55*] (KR1E/00065416/6), [1081/53*] (-), 1081/50 (-), 1081/49 (-), 
1081/47 (KR1E/00000770/2), 1081/48 (KR1E/00000770/2), 1081/69 (KR1E/00034918/9) [1081/92*, 
1081/93*, 1081/94], 1081/68 (KR1E/00068181/0) [1081/90*, 1081/91], [1081/38*] (KR1E/00058428/1), 
1026/20 (KR1E/00038183/5), 1026/37 (KR1E/00052318/5), [1081/65*] (KR1E/00034918/9), 1081/66 
(KR1E/00066732/4) [1081/88*, 1081/89], 1081/59 (KR1E/00034918/9) [1081/86*, 1081/87], [1026/15*] 
(KR1E/00052232/8), 1026/36 (KW 30403), 1026/33 (KW 33330) [1026/49*], 1026/35 (KR1E/00034918/9) 
[1026/51*], 1026/43 (KW 28358), 1026/46 (KW 28359) [1026/53*, 1026/54], 1029/2** (KR1E/00009672/8), 
[1035/12*] (KR1E/00018866/1), 1035/13 (KW 18866), 1035/10 (KR1E/00028940/7), 2307/2 (-), 1049/13 
(KR1E/00010815/3), 1050/2 (KR1E/00020350/8), 1051/8 (KW 8257), [1035/8*] (KW 18865), [2307/3*] (-), 
1049/15 (KR1E/00010815/3), 1049/12 (KR1E/00028940/7), 2307/4 (-);

Jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb 0007 Zaborze (powiat oświęcimski):
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346/14 (KR1E/00024951/9), 346/19 (KR1E/00062914/6), 365/4 (KR1E/00024951/9), 365/6 (-), 370/3 
(KR1E/00040848/2), 369/4 (KR1E/00024951/9), 397/2 (KR1E/00024951/9), 368/12 (KR1E/00064798/0), 
368/11 (KR1E/00064798/0), 368/31 (KR1E/00034918/9) [368/36*, 368/37], 368/26 (KR1E/00067021/4) 
[368/34*, 368/35].

* - działki podlegające podziałowi, z których wyodrębnione zostały działki przeznaczone pod inwestycję 
towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminala, które stają się z mocy prawa własnością Skarbu 
Państwa i przechodzą w użytkowanie wieczyste Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. (przed nawiasem pogrubioną czcionką podano numer działki przed podziałem, w nawiasie 
kwadratowym podkreślone zaznaczono działki wywłaszczone pod inwestycję).

**- działki podlegające podziałowi, które w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej 
stanowiły własność Skarbu Państwa, przeznaczone pod inwestycję towarzyszącą inwestycjom w 
zakresie terminala, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nabywa prawo 
użytkowania wieczystego z mocy prawa – z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
stanie się ostateczna (przed nawiasem pogrubioną czcionką podano numer działki przed podziałem, w 
nawiasie kwadratowym podkreślone i pogrubione zaznaczono działki wywłaszczone pod inwestycję).

Obszar oddziaływania obiektu, a którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie 
na budowę.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym 
zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z 
materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść 
ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI-II.7840.1.81.2021.AS) w Wydziale 
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 69 (telefon 
kontraktowy 12 39 21 669), w dniach i godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, 
wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania 
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji 
publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 t.j.), do postępowania 
w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu stosuje się odpowiednio, między 
innymi przepis art. 8 ust. 1 i 1a, który zobowiązuje wojewodę do zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w zakresie terminalu:
1. wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;
2. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym 

zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;
3. pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze 

względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych urzędu 
wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się 
oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg 
wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych 
nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;

4. właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, przy czym wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internetowych 
gminy.

Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub pozwolenia 
na rozbiórkę tej inwestycji przepisy art. 8 ust. 3 і 3a, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stosuje się odpowiednio, zatem 
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w przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
w zakresie terminalu lub przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie terminalu - nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu 
wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1a ww. ustawy w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości 
objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub 
braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w 
szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, 
zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu następuje w drodze obwieszczenia. Przez 
nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub 
użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Obwieszczenie w niniejszej sprawie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie podmiotowej 
urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu); na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz stronie podmiotowej: Urzędu Miejskiego w Bukownie; Urzędu Miejskiego w Chrzanowie; Urzędu 
Miejskiego w Libiążu; Urzędu Miejskiego w Chełmku; Urzędu Miasta Oświęcim (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 
ww. ustawy); w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Równocześnie na podstawie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 
1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu,

zawiadamiam,

iż w niniejszej sprawie wydano postanowienie znak: WI-II.7840.1.81.2021.AS z 27.12.2021 r., na 
podstawie art. 35 ust. 3 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 t.j.), art. 
15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 t.j.) oraz na podstawie art. 77 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zmianami), nakładając 
na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości, w czterech egzemplarzach projektu 
budowlanego, w terminie do 1 lipca 2022 r., w związku ze stwierdzeniem naruszeń w zakresie 
określonym w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego w brzmieniu sprzed nowelizacji oraz w rozporządzeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935) w brzmieniu obowiązującym 
na dzień sporządzenia projektu budowlanego ze względu na brzmienie art. 25-27 ustawy z 13 lutego 
2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw, to jest:
1. na stronie tytułowej projektu budowlanego (oraz poszczególnych części (tomów) projektu 

budowlanego) zamieścić: • jednostki ewidencyjne, obręby i numery działek ewidencyjnych, na 
których obiekt jest usytuowany (z uwzględnieniem „informacji uzupełniającej do wniosku”, 
doręczonej w odpowiedzi na wezwanie pismem z 10.12.2021 r. oraz decyzji Wojewody 
Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2021 z 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu); • prawidłowe specjalności uprawnień 
budowlanych projektantów i sprawdzających poszczególnych branż, zgodnie z nadanymi 
uprawnieniami budowlanymi; • spis zawartości projektu uzupełniony o wykaz załączonych do 
projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także 
specjalistycznych;

2. w części opisowej projektu zagospodarowania terenu: • odnieść się do warunków wynikających ze 
wszystkich ustaleń, zaleceń uzyskanych uzgodnień, opinii, pozwoleń (w tym m.in. do: decyzji 
Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2021 z 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji 
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inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.420.6.2020.AMi z 18 czerwca 2021 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach); • określić ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu i w tym odniesieniu zamieścić informację czy 
na terenie przedmiotowej inwestycji znajdują się drzewa bądź krzewy przeznaczone do wycinki, 
zlokalizowane na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków; • odnieść się do przepisów 
techniczno-budowlanych, to jest zamieścić informację czy projekt  przedmiotowego gazociągu nie 
narusza aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzeń (dotyczących m.in. kątów krzyżowania 
się gazociągu z sieciami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i innymi obiektami); 

3. w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu, rysunki pn. „Projekt Zagospodarowania 
terenu” (nr MPB-MA-4gz-01 – MPB-MA-4gz-25b): • w miejscach przekroczeń terenów zamkniętych 
kolejowych przedmiotowym gazociągiem należy uzupełnić o kopię klauzuli przyjęcia mapy do 
Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej, poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez projektanta (poświadczenie to winno jednoznacznie określać, że jest 
poświadczeniem zgodności mapy z oryginałem, ze wskazaniem daty tego poświadczenia); winny 
określać: • jednoznacznie zakres inwestycji zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę (początek 
i koniec inwestycji) oraz z uwzględnieniem „informacji uzupełniającej do wniosku”, doręczonej w 
odpowiedzi na wezwanie pismem z 10.12.2021 r.; • rodzaj i zasięg uciążliwości; • czytelnie granice i 
numery wszystkich działek ewidencyjnych objętych zakresem wniosku, w tym także zmienionych w 
wyniku podziału i zmian w katastrze nieruchomości (t.j. dz. nr 721/25, 720/32, 720/5 oraz 721/16 
obręb 0001 Oświęcim) – powyższych zmian i uzupełnień winien dokonać uprawniony geodeta 
z adnotacją i datą dokonania tej czynności; • jednoznacznie granice województw oraz obrębów i 
jednostek ewidencyjnych; • winny zawierać  ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem zmian w stosunku 
do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu, w 
spójności z częścią opisową; • winny zawierać potwierdzenie zgodności z załącznikiem graficznym 
do ww. decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2021 z 1 grudnia 2021 r.;

4. część opisową projektu architektoniczno-budowlanego doprowadzić do spójności z projektem 
zagospodarowania terenu i częścią rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego;

5. załączyć do projektu budowlanego  wszystkie brakujące dokumenty, m.in.: • decyzje zarządców dróg 
publicznych oraz uzgodnień projektu budowlanego przez zarządców dróg publicznych krzyżujących 
się z przedmotowym gazociągiem m.in. autostrady A4, dróg krajowych, powiatowych, gminnych (art. 
39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych); • protokoły z narad 
koordynacyjnych wydanych przez właściwe miejscowo organy wraz załącznikami (brak m.in. 
protokołu z narady koordynacyjnej Starosty Oświęcimskiego oraz Starosty Chrzanowskiego); • 
pozwolenia wodnoprawne wydane przez własciwe miejscowo organy: na prowadzenie przez wody 
powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe przedmiotowego gazociągu (art. 389 
pkt 9 ustawy Prawo wodne) oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
nowych obiektów budowlanych (art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne); • postanowienia 
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o udzieleniu zgody na odstępstwo – 
w przypadku odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. 

Informuje się, że wszystkie załączone do projektu uzgodnienia winny być kompletne i posiadać swoje 
załączniki graficzne, a decyzje winny posiadać dowody poświadczające ich ostateczność;

6. doręczyć i załączyć do projektu:
a) opinię geotechniczną, na podstawie której określone zostały kategoria geotechniczna obiektu 

oraz warunki i sposób jego posadowienia;
b) dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, z uwagi na III kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego; 
c) dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z dokumentem potwierdzającym jej zatwierdzenie 

przez właściwy organ (Starostę Oświęcimskiego, Chrzanowskiego bądź Olkuskiego), z uwagi na 
złożone warunki gruntowe oraz III kategorię geotechniczną obiektu (rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
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geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [Dz.U.2012.463]) oraz 
załączyć do projektu budowlanego ten dokument;

7. załączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane  w brzmieniu sprzed 
nowelizacji z 13 lutego 2020 r. projektantów i projektantów sprawdzających opatrzone oryginalnym 
podpisem, uwzględniające daty wydanych dokumentów, złożone po dacie uzyskania  decyzji Wojewody 
Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2021 z 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu;

8. skorygować spis zawartości projektu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wynikających z 
niniejszego postanowienia; wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz 
jego załączniki ponumerować zgodnie ze spisem zawartości; projekt oprawić w okładkę formatu A4 
w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

Inwestor został poinformowany, iż po bezskutecznym upływie określonego terminu zostanie wydana 
decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

W przypadku dalszej korespondencji proszę powołać się na znak sprawy: WI-II.7840.1.81.2021.AS.

Z up. Wojewody Małopolskiego
(—)

mgr inż. Danuta Masłowska-Pociej
Kierownik Oddziału

w Wydziale Infrastruktury
Otrzymują:

1. Gmina Chełmek, ul. Krakowska 11, Chełmek (ePUAP)
2. Gmina Chrzanów, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów (ePUAP)
3. Gmina Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim (ePUAP)
4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów

ul. Oświęcimska 31, 32-500 Chrzanów (ePUAP)
5. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

(ePUAP)
6. Skarb Państwa – Starosta Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (ePUAP)
7. Zarząd Drogowy w Olkuszu, ul. Tysiąclecia 1a, 32-300 Olkusz (ePUAP)
8. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów 

(ePUAP)
9. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz (ePUAP)

10. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim 
(ePUAP)

11. Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (ePUAP)
12. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Głogowa 75, 32-500 Balin (ePUAP)
13. Strony postępowania według odrębnego wykazu w aktach sprawy
14. aa.

Do wiadomości:
1. Jacek Wojna – pełnomocnik inwestora 
2. (EZD) Wojewoda Małopolski, Wydział Infrastruktury, Oddział WI-IV (w miejscu)
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