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INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U.2021.2373) 

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI

zawiadamia że, w dniu 4 kwietnia 2022 r. wydał decyzję znak: WI-IV.747.1.60.2021 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim – etap I odc. 550 m od SSRP 
Oświęcim do węzła Oświęcim Zaborze, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w 
Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 grudnia 2021 r., uzupełniony 28 stycznia 2022 r., 22 
lutego 2022 r. i 18 marca 2022 r.).

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego 
we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w Mieście Oświęcim, obręb 0002 
Dwory I, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2665/2, 1298/15, 1300/4, 1298/3, 
1298/12, 1345, 1344/16, 1301/18, 1318/204, 1319/4, 1084/32.

Treść ww. decyzji została udostępniona 5 kwietnia 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji 
Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: 
https://bip.malopolska.pl/muw,a,2085507,decyzja-wojewody-malopolskiego-znak-wi-iv7471602021-z-
dnia-4-kwietnia-2022-r-o-ustaleniu-lokalizacji.html
(ścieżka dostępu: Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie/ 
menu podmiotowe/Urząd Wojewódzki/Wydział/Infrastruktury/repozytorium plików/Decyzja Wojewody 
Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.60.2021 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-
Komorowice-Oświęcim – etap I odc. 550 m od SSRP Oświęcim do węzła Oświęcim Zaborze”).

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z pełną treścią decyzji oraz aktami sprawy (powołując się na 
znak sprawy: WI-IV.747.1.60.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 
21 931 – sprawę prowadzi p. Magdalena Rozmus.
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