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zawiadomienie Znak sprawy:
WI-XI.7840.1.26.2020.EL

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwołania od decyzji

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2020.256 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 1a, w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze zmianami) – zawiadamia się, że zostało wniesione odwołanie od 
decyzji Wojewody Małopolskiego nr 41/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL z 09.07.2020 r. 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowę 
światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbę-
dną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła 
Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Two-
rzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woje-
wództwa małopolskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa 
od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – 
Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, 
opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków).

Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym z wyżej wymienioną decyzją Wojewody Małopol-
skiego zostały przesłane do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w celu 
rozpatrzenia.

Z up. Wojewody Małopolskiego
(—)

mgr inż. arch. Danuta Masłowska-Pociej
Kierownik Oddziału

w Wydziale Infrastruktury

Otrzymują:

1. Strony postępowania według odrębnego wykazu w aktach sprawy
2. aa

Do wiadomości:

1. Tomasz Krząstek – pełnomocnik inwestora
adres do korespondencji: Korbut Technologie Projekty Geodezja Zbigniew Halota
ul. Dąbska 18N/LU16, 31-572 Kraków

2. (EZD) Wojewoda Małopolski, Wydział Infrastruktury, Oddział WI-IV (w miejscu)
3. (EZD) Wojewoda Małopolski, Wydział Infrastruktury, Oddział WI-I (w miejscu)
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