Data publikacji ……………………….
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U.2019.630) oraz art. 61 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji
strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn.: „Budowa rurociągu
produktowego Boronów-Trzebinia” wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
na wniosek inwestora: PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, działającego
przez pełnomocników: Panią Marię Bohutyn, Katarzynę Piecha-Śmieszna (wniosek złożony
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 4 maja 2020 r., uzupełniony: 1 lipca
2020 r.).
Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu
wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie
powiatów: olkuskiego i chrzanowskiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
numerami działek, wskazanymi poniżej:
Powiat olkuski:
Gmina Bukowno, Obręb Bór Biskupi: 1/11 (KR1O/00034958/1), 1/14 (KR1O/00034958/1),
190/1, 229/2, 230 (KW67035), 231 (KR1O/00063308/2), 232 (KR1O/00044508/5), 233
(KR1O/00030006/5), 234 (KW28452), 260/1 (KW21384), 262 (KR1O/00021966/6), 263, 264,
265 (KR1O/00034128/4), 266, 267 (KR1O/00021069/8), 268 (KR1O/00025512/7), 269
(KR1O/00025512/7), 270/1, 270/2 (KW21423), 271, 272, 273 (KR1O/00060924/5), 274
(KW27202), 275 (KR1O/00043627/8), 276/2 (KR1O/00009009/0), 277 (KW51485), 278/2
(KR1O/00010858/6), 279/2 (KW68856), 280 (KR1O/00026531/3), 281 (KW38118), 282/2,
283 (KW13575), 284/2 (KW34517), 285/5 (KW50416), 286 (KW67035), 287
(KR1O/00063308/2),
2873/5
(KR1O/00028338/4),
2874
(KW25497),
2875
(KR1O/00077020/0), 288 (KR1O/00063308/2), 289 (KR1O/00030006/5), 2895, 2897
(KW51414), 290 (KW28452), 291 (KR1O/00026549/2), 292, 293 (KW43394), 294
(KW64342), 295 (KR1O/00021069/8), 297 (KW40681), 3032 (KR1O/00060519/3), 3033
(KR1O/00073690/9), 3034, 3053, 3054 (KW20089), 3055 (KW13499), 3056, 3057
(KW13499), 3058, 3059, 3060 (KW40681), 3061 (KR1O/00021966/6), 3062/1, 3062/2, 3063
(KW41562), 3064 (KR1O/00060924/5), 3065 (KW27202), 3066 (KR1O/00043627/8), 3067
(KR1O/00058668/5), 3068 (KR1O/00060716/4), 3069/1 (KR1O/00022405/3), 3069/2
(KW21423), 3070/1 (KR1O/00077756/8), 3070/2 (KW27500), 3070/3 (KR1O/00077755/1),
3071,
3072,
3073
(KW50373),
3329
(KR1O/00020382/1),
3330/1,
3330/2
(KR1O/00016117/2), 3331 (KW65332), 3332, 3333/1 (KW9442), 3333/2 (KW21976), 3334
(KR1O/00019797/3), 3335 (KW20665), 3336 (KR1O/00034148/0), 3377/2, 3378/2
(KW65332), 3379, 3380 (KR1O/00016117/2), 3381/1 (KR1O/00020382/1), 3382/2
(KR1O/00020382/1), 3383, 3384, 3385 (KW19798), 3386 (KR1O/00044806/4), 3387
(KR1O/00081898/6), 3388 (KW20297), 3389 (KW19746), 3390 (KR1O/00019715/5), 3391
(KW19746), 3392 (KR1O/00021277/9), 3393 (KR1O/00076892/6), 4/4 (KR1O/00072308/8),
4166 (KR1O/00064460/2), 4235 (KR1O/00064546/9), 4236 (KR1O/00064546/9), 4248
(KR1O/00064546/9), 4254 (KR1O/00064546/9), 4256 (KR1O/00064546/9), 4258
(KR1O/00064546/9), 466/1 (KW50766), 47 (KR1O/00075547/6), 48, 622/1, 624/1
(KR1O/00062057/0), 627 (KW44480), 7/5 (KR1O/00072308/8), 7/6 (KR1O/00051907/4),
73/1 (KR1O/00062057/0), 73/3 (KR1O/00062057/0), 73/4 (KR1O/00062057/0), 73/5
(KR1O/00062057/0), 75/2, 78/1, 8/1 (KR1O/00075547/6)
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Gmina Bukowno, Obręb Podlesie: 43/4 (KR1O/00062616/7), 44/12 (KR1O/00062616/7),
46 (KR1O/00062616/7), 48 (KR1O/00062616/7), 49 (KR1O/00062616/7), 51/2
(KR1O/00062616/7), 52 (KR1O/00062616/7), 53/2 (KR1O/00062616/7),
Gmina Bukowno, Obręb Stare Bukowno: 1013, 1015 (KW22567), 1016 (KW22567), 1248
(KW61170),
1250
(KR1O/00080176/2),
1252
(KR1O/00019993/7),
1254
(KR1O/00032180/2), 1255 (KR1O/00032180/2), 1256 (KR1O/00079127/4), 1257
(KW21961), 1258 (KR1O/00025570/1), 1259, 1260, 1261 (KR1O/00064850/3), 1262
(KR1O/00026330/4),
1263
(KW21825),
1264
(KR1O/00028044/6),
1270/1
(KR1O/00065490/8), 1270/2 (KR1O/00065490/8), 1270/3 (KR1O/00065490/8), 1271
(KR1O/00027135/4), 1272, 1273 (KW25127), 1274, 1275, 1276 (KW44168), 1277/1
(KR1O/00062172/2), 1277/4 (KR1O/00063281/6), 1278 (KW47411), 1280/1, 1280/2
(KR1O/00076613/7), 1281* (KW29862), 1332/3, 1526/4 (KW51837), 1526/5 (KW51837),
1526/6 (KW51837), 1528/1, 1528/2, 1530/2, 1530/3, 1531/4 (KW10439), 1531/7, 1532/2
(KW10439), 1533/2, 1534/2 (KW10439), 1535/2, 1536/2, 1537/2 (KW10439), 1538/2
(KW10439), 1540/11, 1540/15, 1540/17, 1540/18, 1540/2, 1540/5, 1540/8, 1541/7, 1542/1
(KR1O/00025004/3), 1542/2 (KR1O/00025004/3), 1542/5 (KR1O/00025004/3), 1543/1*
(KR1O/00025004/3), 1543/10* (KR1O/00025004/3), 1543/2, 1543/3 (KR1O/00025004/3),
1543/9 (KR1O/00025004/3), 1544/1 (KR1O/00025004/3), 1545/6, 1545/8, 1555, 1564/8,
1566
(KR1O/00025004/3),
1971/3
(KW21846),
1976/3
(KW23343),
1981/3
(KR1O/00028255/8),
1986/3
(KW16038),
1991/3
(KR1O/00025021/8),
1996/3
(KR1O/00042536/6), 2001/3 (KR1O/00024159/7), 2007/3 (KR1O/00021781/5), 2012/3
(KR1O/00019549/0),
2017/3
(KR1O/00022825/3),
2022/3
(KW25406),
2027/3
(KR1O/00021072/2), 2032/4, 2032/5 (KR1O/00022569/0), 2037/3 (KR1O/00051903/6),
2042/3
(KR1O/00021224/3),
2046/3,
2050/3
(KR1O/00022055/4),
2055/3
(KR1O/00022072/9), 2060/3 (KR1O/00024120/5), 2065/3 (KR1O/00021926/4), 2070/3
(KR1O/00025414/0), 2076/3 (KR1O/00021659/1), 2082/3 (KR1O/00020712/4), 2088/3
(KW63152),
2094/3
(KR1O/00020601/3),
2102/3
(KR1O/00021827/0),
2109/3
(KR1O/00017774/2), 2115/4 (KR1O/00017856/1), 2121/2 (KR1O/00020710/00, 2122/2
(KR1O/00020710/0), 2129/4 (KR1O/00021037/5), 2134/2 (KW21009), 2142/1, 2142/3
(KR1O/00020522/5), 2149/1, 2149/2, 2150/1, 2150/2 (KR1O/00020602/0), 2258/1, 2258/2,
2259/2,
2260/11,
2260/13
(KR1O/00021337/8),
2260/15,
2260/7,
2260/9
(KR1O/00021337/8),
2261/2
(KR1O/00020079/4),
2262/2,
2263,
2264,
2265
(KR1O/00020840/0), 2266/1, 2266/2 (KW21159), 2267 (KR1O/00021100/8), 2268/2
(KW18441), 2268/3 (KW21611), 2268/4 (KW19383), 2268/5 (KR1O/00015595/9), 2269
(KR1O/00060916/6), 2270 (KR1O/00060916/6), 2320/2 (KR1O/00020597/1), 2324/4
(KW21935), 2330/4 (KR1O/00060916/6), 2336/4 (KR1O/00022171/3), 2341/2 (KW22566),
2346/2 (KR1O/00023231/9), 2351/2 (KR1O/00023339/6), 2357/2 (KW23674), 2364/2
(KR1O/00059205/9), 2370/3 (KW22396), 2376/3 (KW21839), 2382/3 (KR1O/00024676/7),
2388/3, 2393 (KR1O/00030250/0), 2394 (KR1O/00028212/5), 2395 (KR1O/00025570/1),
2443/1 (KR1O/00060343/8), 2443/2 (KR1O/00060343/8), 2443/4 (KW60343), 2443/5
(KW60343), 2444 (KR1O/00060343/8), 2445/1, 2446/1, 2473/1 (KW64327), 2473/5
(KW64327), 2474, 2475/1 (KW64327), 2487/2 (KR1O/00072150/5), 2489/1, 2490/1, 2497/6,
2500/2, 2591 (KW57870), 2592 (KW57870), 2593 (KW57870), 2600 (KR1O/00057870/7),
2601/1 (KR1O/00057870/7), 2602, 2603 (KR1O/00057870/7), 2614 (KW57870)
Gmina Bolesław, Obręb Krzykawka: 1004 (KR1O/00035784/7), 1006 (KR1O/00040361/4),
1007
(KW16621),
1008
(KW16621),
1013/1
(KR1O/00035264/6),
1013/2
(KR1O/00067298/6),
1014/2,
1015/2,
1016,
1017
(KR1O/00016065/2),
1018
(KR1O/00082311/5), 1019 (KW46392), 1020, 1021 (KW36194), 1022/1 (KW5851), 1022/2
(KR1O/00004711/9), 1029/1 (KR1O/00013832/9), 1029/2 (KR1O/00082118/2), 1029/3
(KR1O/00082119/9), 1030 (KR1O/00022660/8), 1038, 1039, 1040 (KW18726), 1044
(KW36945), 1047 (KR1O/00073225/9), 1048, 1049 (KR1O/00073225/9), 1050
(KR1O/00072476/6), 1051 (KW18726), 1052 (KW49997), 1053 (KW50165), 1054/2, 1054/4,
1054/5, 1063/2 (KW11060), 1063/3 (KR1O/00004222/4), 1064/1 (KW32827), 1065/1,
1065/4, 1066 (KR1O/00078598/9), 1067, 1068 (KR1O/00015182/1), 1071 (KW37081),
1074/2 (KW61732), 1074/3, 657/1, 658/6 (KR1O/00019320/9), 658/7 (KW61733), 660/10
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(KR1O/00081409/2), 660/6 (KR1O/00019320/9), 660/7 (KW61733), 660/8 (KW51641), 660/9
(KR1O/00072786/2), 661/5 (KR1O/00034024/5), 661/6 (KR1O/00018047/4), 661/7, 692/3,
692/4 (KW43718), 692/5 (KW44719), 718 (KR1O/00032277/9), 719/1 (KR1O/00070765/5),
721/4 (KR1O/00079486/8), 722/1, 722/2, 723 (KW15597), 724 (KW50694), 729
(KR1O/00020672/1), 730 (KW36562), 749/1 (KW16081), 782/1 (KW51951), 887/2
(KW37081), 888 (KW37081), 890 (KW37081), 913, 949/2 (KW36924), 950 (KW16345), 952,
955 (KR1O/00015083/7), 957 (KR1O/00015083/7), 975 (KR1O/00079970/8), 976, 977
(KR1O/00016065/2), 978 (KR1O/00070051/7), 983 (KW32804), 984, 987, 988
(KR1O/00078598/9), 990, 993/2 (KR1O/00022266/6)
Gmina
Bolesław,
Obręb
Międzygórze:
10
(KR1O/00077727/6),
11,
12
(KR1O/00038148/8), 13 (KR1O/00017252/7), 14, 17 (KR1O/00026234/1), 18, 19, 20
(KR1O/00025866/3),
604/1
(KR1O/00077818/1),
605
(KW37008),
616,
68/1
(KR1O/00058709/5), 68/4 (KR1O/00016063/8), 69 (KR1O/00077727/6), 70, 71/1
(KR1O/00077420/4), 72/2 (KR1O/00077420/4), 73
Powiat chrzanowski:
Gmina Trzebinia, Obręb Siersza: 103/1, 106/2 (KR1C/00019379/5), 1064, 108/10
(KR1C/00093515/3), 108/7 (KR1C/00093515/3), 108/8 (KR1C/00093515/3), 108/9
(KR1C/00093515/3), 111 (KR1C/00060053/6), 119/2 (KR1C/00058256/2), 122/1
(KR1C/00046272/3), 208/20, 208/24 (KR1C/00078532/7), 208/25 (KR1C/00039121/8), 208/6
(KR1C/00049461/6), 212 (KR1C/00032608/7), 213/3 (KR1C/00044838/5), 213/4, 215/3
(KR1C/00019379/5), 215/5 (KR1C/00019379/5), 215/7, 215/8, 216/2 (KR1C/00047281/6),
219/7 (KR1C/00019379/5), 219/8 (KR1C/00050789/1), 225, 228/1 (KR1C/00019379/5),
228/3, 228/4, 228/5 (KR1C/00019379/5), 229/2 (KR1C/00096663/6), 229/3, 323
(KR1C/00019379/5),
324
(KR1C/00078532/7),
325
(KR1C/00078532/7),
326
(KR1C/00019379/5), 327/2 (KR1C/00019379/5), 327/3 (KR1C/00050515/0), 330/1, 330/2
(KR1C/00096663/6), 331/1 (KR1C/00043677/1), 331/2 (KR1C/00096663/6), 334/2
(KR1C/00096663/6), 334/3 (KR1C/00016732/7), 335/1, 335/2 (KR1C/00096663/6), 338/1,
338/2, 339/1 (KR1C/00052744/8), 339/2 (KR1C/00096663/6), 342/1 (KR1C/00043229/6),
342/2 (KR1C/00096663/6), 343/2 (KR1C/00019444/2), 343/4 (KR1C/00078532/7), 346/1,
346/2 (KR1C/00016732/7), 347/1 (KR1C/00015805/3), 350/2 (KR1C/00011397/1), 353/2
(KR1C/00050959/4), 356/1, 359 (KR1C/00043229/6), 360 (KR1C/00050515/0), 361
(KR1C/00078532/7),
362
(KR1C/00078532/7),
363
(KR1C/00043229/6),
364
(KR1C/00019379/5), 421, 422/1 (KR1C/00078532/7), 422/2, 423 (KR1C/00043229/6), 424
(KR1C/00008446/6), 432, 433, 434/1 (KR1C/00096663/6), 434/2 (KR1C/00059944/9), 435/1
(KR1C/00096663/6), 435/2 (KR1C/00043229/6), 436/1 (KR1C/00096663/6), 436/2
(KR1C/00013633/2), 437/1 (KR1C/00078532/7), 437/2, 438/1 (KR1C/00078532/7), 438/2
(KR1C/00014669/0), 439/1 (KR1C/00096663/6), 439/2 (KR1C/00001895/9), 440
(KR1C/00078532/7), 441 (KR1C/00078532/7), 442, 443, 444 (KR1C/00094672/8), 445
(KR1C/00094672/8), 591/18, 591/19, 591/85, 591/92 (KR1C/00060457/8), 591/93
(KR1C/00060457/8), 592 (KR1C/00046272/3), 594/21 (KR1C/00046272/3), 594/22
(KR1C/00046272/3), 594/9 (KR1C/00045385/1), 62/4 (KR1C/00078532/7), 630/28
(KR1C/00060457/8), 630/30 (KR1C/00060457/8), 630/31 (KR1C/00060457/8), 67/3, 68/1
(KR1C/00057646/6), 68/2, 689/3, 689/4, 689/5, 690/3 (KR1C/00019379/5), 690/4
(KR1C/00064913/1), 70/1 (KR1C/00093653/2), 714/1 (KR1C/00046272/3), 716/10
(KR1C/00078640/7), 716/12 (KR1C/00078484/5), 716/5 (KR1C/00078640/7), 716/8
(KR1C/00078640/7), 765/30 (KR1C/00047749/5), 765/358 (KR1C/00064913/1), 765/372
(KR1C/00064913/1), 775 (KR1C/00046272/3), 777/3 (KR1C/00088873/2), 780/2
(KR1C/00078640/7), 780/3, 782/3 (KR1C/00088873/2), 794/6, 796/5, 796/6, 796/7, 796/8,
812/4 (KR1C/00078539/6), 812/5, 815/2 (KR1C/00047749/5), 815/3 (KR1C/00064913/1),
817/3, 822/1, 822/4, 84/1, 84/2 (KR1C/00046272/3), 85/1 (KR1C/00078640/7), 85/2, 86
(KR1C/00093653/2), 876, 89/1 (KR1C/00078640/7), 922, 923 (KR1C/00090488/3), 924
(KR1C/00090488/3), 925 (KR1C/00090488/3), 927 (KR1C/00090488/3),
Gmina Trzebinia, Obręb Trzebionka: 1170/14 (KR1C/00049004/5), 1170/16
(KR1C/00093787/0), 1173/3 (KR1C/00088845/7), 1176/4 (KR1C/00088488/6), 1176/5
(KR1C/00076964/0), 1176/6 (KR1C/00088844/0), 1176/7 (KR1C/00076964/0), 1177/1
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(KR1C/00089458/4), 1195/4, 1200/3 (KR1C/00078786/2), 1200/4* (KR1C/00077917/3),
1201/14* (KR1C/00053479/6), 1201/25 (KR1C/00088917/3), 1201/37 (KR1C/00078666/5),
1202/1 (KR1C/00046330/8), 1202/2 (KR1C/00048971/7), 1217/1 (KR1C/00044715/7), 1247,
1248
(KR1C/00044715/7),
1249,
1250,1253/15
(KR1C/00088488/6),
1253/26
(KR1C/00088845/7), 1253/3 (KR1C/00044715/7), 1253/4 (KR1C/00044735/3), 1255/7
(KR1C/00051559/7), 1402/5 (KR1C/00085130/1), 1405/1 (KR1C/00002655/2), 1405/3
(KR1C/00002655/2), 1405/6 (KR1C/00087899/3), 1415/11 (KR1C/00085130/1), 1415/39
(KR1C/00050462/3), 1415/40 (KR1C/00050462/3), 1415/41 (KR1C/00063500/6), 1901/1
(KR1C/00057395/1), 1912/20 (KR1C/00057395/1), 1976/2 (KR1C/00087514/1), 1987/117
(KR1C/00094619/9), 1987/125 (KR1C/00050462/3), 1987/128 (KR1C/00050462/3), 1987/42
(KR1C/00060871/6), 1987/5 (KR1C/00094619/9), 1987/69 (KR1C/00050462/3), 1987/70
(KR1C/00050462/3), 1987/93 (KR1C/00050462/3), 1987/94 (KR1C/00094619/9), 2497/5
(KR1C/00088488/6), 2497/6 (KR1C/00088845/7), 2519/2 (KR1C/00088845/7), 528/11
(KR1C/00060871/6), 532/5 (KR1C/00060871/6), 533/4, 533/5 (KR1C/00013141/6), 537/12
(KR1C/00077464/2), 537/15, 539/2 (KR1C/00050462/3)
Gmina Trzebinia, Obręb Wodna: 108/1, 109, 114, 116/1, 116/4, 117, 192/1, 192/5
(KR1C/00042330/0),
198
(KR1C/00085552/5),
199
(KR1C/00085552/5),
203
(KR1C/00034359/0), 207 (KR1C/00073038/9), 208/1, 330/1, 335/1 (KR1C/00088695/0),
400/204 (KR1C/00064911/7), 400/31 (KR1C/00041647/8), 400/51 (KR1C/00064911/7),
400/53 (KR1C/00092733/0),
400/54,
400/58,
411/3 (KR1C/00091854/7),
412
(KR1C/00091854/7),
413
(KR1C/00091854/7),
414
(KR1C/00065507/9),
416/2
(KR1C/00065507/9), 417 (KR1C/00064488/2), 426 (KR1C/00003023/0), 427/7, 437, 439/2,
440, 441/2, 442/1, 442/3 (KR1C/00088713/3), 459/2 (KR1C/00050858/6), 462/1, 462/11
(KR1C/00090368/6), 462/12 (KR1C/00090368/6), 462/3 (KR1C/00088695/0), 462/5
(KR1C/00090368/6), 462/6 (KR1C/00057568/5), 462/7 (KR1C/00090368/6), 462/8
(KR1C/00026012/7), 469/1 (KR1C/00091854/7), 469/2 (KR1C/00078349/7), 469/3*
(KR1C/00057942/1), 469/4* (KR1C/00042586/9), 469/7 (KR1C/00026012/7), 469/8
(KR1C/00026012/7), 470/4* (KR1C/00026468/8), 470/7* (KR1C/00091379/3), 472/2
(KR1C/00044098/5), 473/2, 476/1 (KR1C/00088944/1), 476/2, 522/10 (KR1C/00055265/7),
522/11,
522/12
(KR1C/00030592/7),
522/13,
522/14,
522/16,
522/18,
526
(KR1C/00024528/3), 527/1 (KR1C/00076075/1), 527/7, 535/10 (KR1C/00020234/7), 535/3
(KR1C/00016571/0), 535/4 (KR1C/00016841/4), 535/6 (KR1C/00040962/5), 540/12
(KR1C/00034935/2), 540/17 (KR1C/00040312/4), 540/22 (KR1C/00063637/5), 540/23
(KR1C/00063636/8), 543/6, 545/19 (KR1C/00042658/5), 545/25, 545/26, 545/5, 546/1,
546/2, 559, 585/2 (KR1C/00045722/6), 585/3, 585/7 (KR1C/00043580/4), 585/8, 586/2
(KR1C/00001892/8), 586/3 (KR1C/00001892/8), 588/1 (KR1C/00096003/2), 595/1
(KR1C/00088793/7), 595/5, 595/6 (KR1C/00078665/8), 598/14 (KR1C/00088846/4), 598/15
(KR1C/00090482/1), 598/16 (KR1C/00087900/4), 598/32 (KR1C/00060620/2), 658/2
(KR1C/00090554/7), 658/5 (KR1C/00090554/7), 664/1 (KR1C/00064354/4), 671
(KR1C/00064354/4), 674/1 (KR1C/00064354/4), 681/1 (KR1C/00064354/4), 682
(KR1C/00064354/4), 685/2 (KR1C/00090554/7), 692/4 (KR1C/00064354/4), 693, 698
(KR1C/00064911/7), 699 (KR1C/00091688/2), 779 (KR1C/00093516/0)
Gmina Trzebinia, Obręb Gaj: 1408/3 (KR1C/00086709/8), 1408/4 (KR1C/00086661/9),
1408/5 (KR1C/00052444/5), 1408/6 (KR1C/00062664/6), 1409/3 (KR1C/00059391/7),
1409/4 (KR1C/00059426/2), 1410/16 (KR1C/00042758/6), 1410/17 (KR1C/00044119/9),
1410/18,
1434/3
(KR1C/00054990/1),
1434/4
(KR1C/00043288/7),
1438/2
(KR1C/00080802/8), 1438/3 (KR1C/00044734/6), 1616/6
Gmina
Trzebinia,
Obręb
Czyżówka:
621/31
(KR1C/00065043/8),
621/81
(KR1C/00047750/5), 641 (KR1C/00047852/0)
* - Gwiazdką oznaczono działki objęte projektami podziału, z których wyodrębnione zostaną działki
przeznaczone pod inwestycję, przechodzące na mocy prawa na własność Skarbu Państwa w użytkowanie
wieczyste PERN S.A. lub PERN S.A. uzyska prawo użytkowania wieczystego (dotyczy działek będących
własnością Skarbu Państwa w dniu złożenia wniosku) z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji stanie się ostateczna.
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Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z
art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem
dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść
uwagi i wnioski w każdym stadium postępowania, powołując się na znak sprawy: WIIV.747.4.7.2020:
1.
osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39 21 612)
lub drogą elektroniczną (wnioski należy kierować na adres: kstarek@malopolska.uw.gov.pl);
2.
za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji
elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, email:
kstarek@malopolska.uw.gov.pl, faksem - 12 422 72 08, telefonicznie – 12 39 21 612).
POUCZENIE:
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym:
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej
inwestycji w sektorze naftowym:
1) Wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;
2) właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres
określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i
budynków) ze skutkiem doręczenia;
3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin
właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, w
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w
prasie o zasięgu ogólnopolskim;
4) właściwe miejscowo organy w sprawach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie
ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
podmiotowej urzędu gminy.
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym 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 ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym 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.
Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:
1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w sektorze naftowym, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu
przepisów o gospodarce nieruchomościami; czynność prawna dokonana z naruszeniem
tego wymogu jest nieważna;
2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym do czasu wydania takiej decyzji,
nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do
czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;
3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, do czasu wydania takiej decyzji,
zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
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zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293).
W przypadku, o którym mowa w pkt 2, na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody
inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w odniesieniu do nieruchomości
objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w
sektorze naftowym podejmie zawieszone postępowanie.
W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej
wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego
- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do
zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika
wieczystego.
Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela
lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.
Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego informuje się w szczególności, że:
 Strona może działać przez pełnomocnika.
 Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub
zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym.
 Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
 Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono
kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać
takiego pełnomocnika.
 Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej
Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy
zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do
doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
 W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu
wojewódzkiego (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze
naftowym);
- w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 6 ust. 1 pkt 3 ww.
ustawy);
- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Bukownie (art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy);
- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław (art.
6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy);
- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini (art.
6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy);
- w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).
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