
                                                                                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na  podstawie  art.  49  i  10  §  1  ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i  realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia,  że  30  kwietnia  2015 r.  została  wydana decyzja  Wojewody Małopolskiego  Nr
7/2015,  znak:  WI-IX.7820.1.51.2014 o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  pn.:
Rozbudowa skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  948 klasy technicznej  G od odc.  ref.  010 km
1+146.78 do km 1+291.65 z drogami gminnymi: istniejącą (ul. Kamieniec) klasy technicznej L
oraz projektowaną (przedłużenie ul.  Batorego) klasy technicznej Z na skrzyżowanie typu rondo
wraz  z  infrastrukturą  techniczną  w  miejscowości  Oświęcim,  powiat  oświęcimski,  województwo
małopolskie  –  po  rozpatrzeniu  wniosku złożonego  28  listopada  2014  r.  przez  Panią  Dorotę
Niedziałkowską,  działającą  na  podstawie  upoważnienia  z  25  września  2014  r.,  znak:
IM.7013.16.2012  –  13.JO  udzielonego  przez Pana  Janusza  Chwieruta  Pełniącego  Funkcję
Prezydenta  Miasta  Oświęcimia  działającego  na  mocy  Porozumienia  z  15  listopada  2013  r.  w
sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 948 w  trybie art.  19 ust.  4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i Aneksu  Nr 1 z 07 października 2014 r. do
ww. Porozumienia. 

Projektowana  inwestycja  planowana  jest  do  realizacji w  miejscowości  Oświęcim,
województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, znajdujących się:
1) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które

podlegają  podziałowi  –  przed  nawiasem podano  numer  działki,  która  powstała  w  wyniku
zatwierdzenia  projektu  podziału  i  jest  przeznaczona  pod drogę,  w nawiasie  podano numer
działki przed podziałem): 

-    jednostka  ewidencyjna  121301_1  Oświęcim-Miasto,  obręb  0001  Oświęcim:  1557/15,
1557/16, 1557/18, 1557/28, 1564/20 (1564/5), 1564/12 (1564/6), 1564/14 (1564/7), 1564/17
(1564/8), 1564/19 (1564/9), 1823/7 (1823/3), 1557/30 (1557/17)

2) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy dróg
innych kategorii, obowiązkiem są objęte fragmenty działek o numerach: 

- jednostka  ewidencyjna  121301_1  Oświęcim-Miasto,  obręb  0001  Oświęcim: 1557/29
(1557/17), 1553/2, 1557/5,

3) w  wyznaczonych  terenach,  dla  których  ustala  się  obowiązek  dokonania  przebudowy
istniejącej sieci uzbrojenia terenu, obowiązkiem są objęte fragmenty działek o numerach: 

- jednostka  ewidencyjna  121301_1  Oświęcim-Miasto,  obręb  0001  Oświęcim: 1557/23,
1553/22, 1557/6, 1557/7, 1557/22, 1557/26.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji
drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren planowanej
inwestycji,  oznaczenia  nieruchomości  lub  ich  części,  które  stają  się  własnością  Województwa
Małopolskiego,  zatwierdzenia  podziału  nieruchomości,  zatwierdzenia  projektu  budowlanego,
nałożenia  na  inwestora obowiązku  dokonania  przebudowy  drogi  innej  kategorii  i  obowiązku
przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków a
także określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji ww. obowiązków oraz
określenia  terminu  wydania  nieruchomości  położonych  w  liniach  rozgraniczających  teren
planowanej  inwestycji  –  na  121  dzień  od  dnia,  w  którym decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację
inwestycji drogowej stanie się ostateczna. 
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Ponadto,  nałożono na Inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w terminie 18
miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. 

Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi
oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Od ww. decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 7/2015 z 30 kwietnia 2015 r., służy stronom
prawo  wniesienia  odwołania  do  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  za  pośrednictwem
Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22,  31-156 Kraków, w terminie 14 dni  od daty jej
doręczenia.

Doręczenie  uważa się  za  dokonane po upływie  14 dni  od  dnia  publicznego ogłoszenia,  tj.
ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, zgodnie
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 11f. ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się
wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia się o ich wydaniu w drodze obwieszczenia. 

Strony  mogą  zapoznać  się  z  treścią  ww.  decyzji  z  30  kwietnia  2015  r., w  siedzibie
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,  ul.  Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział
Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do
piątku w godz. 7:45 – 15:00, tel.: 12 39 21     655. 
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