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O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U.2015.2031), oraz art.
10  §  1  i  art.  49  ustawy  z  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego
(Dz.U.2016.23).

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia,  że  06  maja  2016  r.  została  wydana  decyzja  Wojewody  Małopolskiego
Nr 04/2016, znak: WI-IX.7820.1.33.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
pn.: „Budowa obwodnicy Oświęcimia   Etap III, odcinek od km 2+144,10 do km 4+972,10 w
ramach nowego  przebiegu  drogi  wojewódzkiej  nr  933 klasy  technicznej  G w miejscowości
Bobrek  w  gminie  Chełmek  i  mieście  Oświęcim,  w  powiecie  oświęcimskim,  województwie
małopolskim” ,  po  rozpatrzeniu  wniosku  z  16  grudnia  2015  r. złożonego  w  Małopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie  przez Pana Łukasza Musioła działającego na podstawie
upoważnienia znak: DI-I-532-9/14 z 20 marca 2015 r., udzielonego przez Zastępcę Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Pana Roberta Góreckiego działającego zgodnie z
Uchwałą Nr 1180/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2014 r.

Projektowana  inwestycja  planowana  jest  do  realizacji  w   mieście  Oświęcim  oraz  w
miejscowości  Bobrek,  gmina  Chełmek,  powiat  oświęcimski,  województwo małopolskie,  na
niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, znajdujących się:

1) pomiędzy  liniami  rozgraniczającymi  teren  inwestycji   projektowanej  obwodnicy
Oświęcimia  (w  odniesieniu  do  nieruchomości,  które  podlegają  podziałowi  –  przed
nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest
przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek - obszar wiejski, obręb 0001 Bobrek: 178/67
(178/5), 178/71 (178/6), 178/63 (178/4), 178/65 (178/39), 178/49 (178/7), 178/55 (178/25),
178/57 (178/29), 232/75 (232/6), 232/82 (232/11), 232/84 (232/72), 232/79 (232/9), 232/77
(232/7), 1340/1 (1340), 232/8, 232/80 (232/9), 297/13 (297/10), 296/10, 293/10, 292/11,
301/11  (301/7),  296/17  (296/11),  293/17  (293/11),  296/19  (296/12),  293/19  (293/12),
296/13 (296/2), 293/13 (293/2), 296/15 (296/3), 293/15 (293/3), 1338/22 (1338/15), 294/1
(294), 295/1 (295), 1351/14 (1351/13), 1350/77 (1350/60), 
jednostka  ewidencyjna  121301_1, Oświęcim  -  miasto,  obręb  0002  Dwory  Pierwsze:
775/18  (775/14),  775/20  (775/16),  804/10  (804/5),  804/7  (804/3),  805/3  (805/1),  809/3
(809/1), 2478/26 (2478/25), 808/7 (808/5),  814/6 (814/5), 815/6 (815/5), 822/15 (822/12),
822/13  (822/10),  823/15  (823/12),  823/13  (823/10),  830/15  (830/12),  830/13  (830/10),
831/6  (831/5),  831/7  (831/5),  836/14  (836/11),  836/12  (836/9),  934/5  (934/2),  939/12
(939/7),  939/9  (939/6),  940/5  (940/2),  932/1  (932),  931/1  (931),  929/3  (929/1),  928/5
(928/2), 928/3 (928/1), 927/5 (927/2), 927/3 (927/1), 926/5 (926/3), 926/7 (926/4), 925/1
(925), 924/5 (924/2), 924/3 (924/1), 923/6 (923/2), 2359/8 (2359/2), 923/3 (923/1), 922/2
(922/1), 950/10 (950/6), 950/7, 888/11 (888/8), 888/9 (888/6), 889/6 (889/1), 889/8 (889/2),
891/10  (891/7),  891/8  (891/6),  895/4  (895/3),  896/2  (896/1),  2661/9  (2661),  2661/10
(2661),   2660/9  (2660/5),  2661/11  (2661),  2525/3  (2525/1),  1002/3  (1002/2),  1002/1,
1003/1 (1003), 1004/1 (1004), 14/4 (14), 13/1 (13), 11/1 (11), 2317/1 (2317),  10/1 (10),
2315, 7/19, 7/27 (7/20), 3155/6 (3155), 2314/14 (2314/7), 3162/4 (3162), 9/1 (9), 3912/2
(3912), 3919/1 (3919), 3917/1 (3917), 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3916/1 (3916),
3915/1 (3915), 3914, 3913/1 (3913), 3912/1 (3912), 2656/85 (2656/57), 2656/80 (2656/56),
2656/76  (2656/49),  2656/42,  2656/41,  2656/40,  2656/39,  2656/50,  2656/74  (2656/5),
2656/91 (2656/3), 2217/17 (2217/11),  2663/ 5 (2663/1), 2663/7 (2663/3), 2656/13, 2663/10
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(2663/4), 2656/89 (2656/15), 2653/286 (2653/28), 2656/87 (2656/64), 2656/82 (2656/36),
2656/83  (2656/36),  2653/304  (2653/209),  2313/2  (2313/1),  2651/43  (2651/10),  2651/47
(2651/23), 2651/45 (2651/22), 2653/158, 2651/55 (2651/12), 2651/13, 2653/284 (2653/26),
2652/3 (2652/1), 2651/49 (2651/28), 2651/53 (2651/40), 2651/32, 2651/8, 2668/4 (2668/3),
2667/1 (2667), 2653/290 (2653/127), 2653/294 (2653/187), 2653/292 (2653/182), 2653/288
(2653/40),
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0007 Zaborze: 355/3  (355),
400/7 (400), 354/10 (354/2)

2) pomiędzy granicami pasów drogowych innych dróg publicznych na których ustala się
obowiązek  rozbudowy  tych  dróg,  tj.:  drogi  krajowej  nr  44 (ul.  Fabrycznej),  dróg
powiatowych (ul. Zwycięstwa i ul. Dąbrowskiego) i  dróg gminnych (ul. Wodociągowej,
ul. Koszykowej i ul. Wysokie Brzegi):
jednostka  ewidencyjna  121301_1, Oświęcim  -  miasto,  obręb  0002  Dwory  Pierwsze:
2652/4 (2652/1),  2667/2 (2667),  2668/5 (2668/3),  2217/18 (2217/11),  2656/92 (2656/3),
4129/3 (4129/2), 2653/305 (2653/209), 2663/11 (2663/4), 2656/12, 2661/12 (2661), 885/12
(885/9),  885/10 (885/1),  924/4  (924/1),  924/6  (924/2),  2661/13 (2661),  950/11 (950/6),
922/3 (922/1), 2359/9 (2359/2) – w części, 3162/5 (3162), 3163/1 (3163), 2314/15 (2314/7),
3872, 3873, 3874, 3875
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0007 Zaborze: 357/278, 
399/1, 354/9 (354/2), 354/11 (354/3), 355/4 (355), 400/8 (400) – w części

3) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg
publicznych, tj.: dróg powiatowych (ul. Zwycięstwa, ul. Nadwiślańskiej, al. Tysiąclecia i
ul. Dąbrowskiego) i dróg gminnych (ul. Norwida) – w istniejących pasach drogowych:
jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek – obszar wiejski, obręb 0001 Bobrek:
1340/2 (1340) 
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0002 Dwory Pierwsze:
2656/75  (2656/5),  2217/19  (2217/11),  2217/20  (2217/11),  2656/10,  2651/44  (2651/10),
2656/94 (2656/3), 2651/56 (2651/12), 2656/93 (2656/3)
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0007 Zaborze: 398/1
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0001 Oświęcim: 1769/2

4) w wyznaczonych terenach,  dla których ustala się obowiązek budowy i  przebudowy
istniejących sieci uzbrojenia terenu: 
jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek – obszar wiejski, obręb 0001 Bobrek:
178/50 (178/7), 178/56 (178/25), 178/58 (178/29), 1340/2 (1340), 178/64 (178/4), 178/66
(178/39), 232/66, 232/68, 1340/3 (1340), 232/12, 232/13, 232/83 (232/11), 232/85 (232/72),
301/12 (301/7), 296/18 (296/11), 301/12 (301/7), 293/18 (293/11)
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0002 Dwory Pierwsze:
2478/28 (2478/25), 804/11 (804/5), 799/1, 775/22 (775/16), 775/19 (775/14), 811/3, 816/3,
821/3, 821/5, 2478/27 (2478/25), 830/16 (830/12), 830/14 (830/10), 831/8 (831/5), 822/16
(822/12), 815/7 (815/5), 814/7 (814/5), 808/8 (808/5), 807/2, 802/10, 802/12, 927/8 (927/2),
927/7 (927/1), 926/9 (926/3), 925/2 (925), 924/9 (924/2), 2661/17 (2661), 2660/8, 950/5,
2661/14  (2661),  891/11  (891/7),  889/9  (889/2),  889/7  (889/1),  888/10  (888/6),  888/12
(888/8), 885/13 (885/9), 885/11 (885/1), 884/10, 2359/9 (2359/2), 924/10 (924/2), 2661/16
(2661), 1002/5 (1002/2), 919, 917/2, 915/3, 915/4, 912/8, 911/1, 908/2, 907/2, 907/3, 904/2,
903/8, 903/10, 901, 898, 2540, 912/7, 1006/2, 1006/1, 1005, 1002/4 (1002/2), 2674, 2675,
2317/3 (2317), 14/5 (14), 7/28 (7/20), 3156, 3161, 3162/6 (3162), 3175, 3174, 3173, 3172,
3170, 3169, 3168/3, 3163/2 (3163), 3887, 3880, 3879, 3878, 3877, 3876, 3867, 3866/1,
3865, 3870, 3911, 9/2 (9), 3919/2 (3919), 3920, 3917/2 (3917), 2314/16 (2314/7), 3912/3
(3912), 3913/2 (3913), 3868, 3892, 3893, 3894, 3890, 3896, 3910, 3915/2 (3915), 3916/2
(3916),  3921,  3918,  3909,  3908,  3904,  2656/86  (2656/57),  2656/66,  2656/55,  2217/19
(2217/11),  2656/90  (2656/15),  2656/93  (2656/3),  2656/77  (2656/49),  2663/8  (2663/3),
2653/287 (2653/28), 2653/87, 2653/306 (2653/209), 2656/88 (2656/64), 4129/4 (4129/2),
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2653/307 (2653/209),  2651/44 (2651/10),  2651/48 (2651/23),  2653/27,  2653/4,  2651/46
(2651/22),  2653/268,  2653/285  (2653/26),  2653/157,  2653/168,  2651/54  (2651/40),
2651/37,  2651/31,  2651/34,  2651/24,  2668/6  (2668/3),  804/8  (804/3),  805/5  (805/1),
2656/75 (2656/5), 2656/51, 2656/60, 2656/8, 4126/7, 2651/56 (2651/12), 2653/229, 836/15
(836/11)
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0007 Zaborze:
350/8, 354/13 (354/2), 400/8 (400), 355/5 (355), 357/15, 357/290, 357/16
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0001 Oświęcim: 
2010/295,

5) w wyznaczonych terenach,  dla których ustala się obowiązek budowy i  przebudowy
zjazdów: 
jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek – obszar wiejski, obręb 0001 Bobrek:
178/66 (178/39)
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0002 Dwory Pierwsze:
7/28  (7/20),  3156,  3912/3  (3912),  3911,  3887,  2656/77  (2656/49),  2656/51,  2656/60,
2656/8,  2653/307  (2653/209),  4126/7,  2653/229,  2656/53,  2656/62,  2656/37,  2651/48
(2651/23), 2651/46 (2651/22), 2653/167, 2653/42
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0007 Zaborze:
357/291, 357/272, 357/256

6) w  wyznaczonych  terenach,  dla  których  ustala  się  obowiązek  i  termin  rozbiórki
istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: 
jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek – obszar wiejski, obręb 0001 Bobrek:
178/64 (178/4), 1340/2 (1340)
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0002 Dwory Pierwsze:
831/8 (831/5), 836/15 (836/11), 2661/16 (2661), 3162/6 (3162), 3155/7 (3155), 2656/66,
2656/86 (2656/57), 2656/55, 2656/77 (2656/49), 2656/90 (2656/15), 2653/306 (2653/209),
2663/12 (2663/4), 2313/3 (2313/1), 2651/44 (2651/10), 2653/190, 2661/17 (2661), 2660/8,
950/5, 2661/14 (2661), 2674, 2675, 2317/3 (2317), 14/5 (14), 3912/3 (3912), 3911, 3910,
3909,  3908,  3904,  3921,  3918,  3917/2  (3917),  3916/2  (3916),  3915/2  (3915),  2656/93
(2656/3),  2217/19  (2217/11),  2663/8  (2663/3),  2653/87,  2653/307  (2653/209),  4126/7,
2653/229, 2653/157, 2653/168, 2653/287 (2653/28), 2653/27, 2653/4, 2656/75 (2656/5)
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0007 Zaborze:
360/1, 357/290, 357/16

7) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – w terenie wód płynących: 
jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek - obszar wiejski, obręb 0001 Bobrek: 
293/9 – cała, 292/10 – cała, 301/12 (301/7), 
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb 0002 Dwory Pierwsze:
2368/75, 2368/76, 2474/7, 775/17, 775/15

8) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji  – w terenie linii kolejowej: 
jednostka  ewidencyjna  121301_1, Oświęcim  -  miasto,  obręb  0002  Dwory  Pierwsze:
2524/7,

Decyzja  zawiera  rozstrzygnięcia  w  zakresie  udzielenia  zezwolenia  na  realizację  ww.
inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren
planowanej  inwestycji;  ustalenia  obowiązku  budowy  innych  dróg  publicznych;  ustalenia
obowiązku przebudowy innych dróg publicznych;  ustalenia  obowiązku dokonania  budowy i
przebudowy istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu;  ustalenia  obowiązku  dokonania  budowy i
przebudowy zjazdów,  ustalenia obowiązku rozbiórki i terminu rozbiórki istniejących obiektów
budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania; określenia  terenu niezbędnego do
realizacji  inwestycji  (terenu  wód  płynących);  określenia  terenu  niezbędnego  do  realizacji
inwestycji  (terenu  kolejowego); zatwierdzenia  podziału  nieruchomości;  oznaczenia
nieruchomości,  które  stają  się  własnością  Skarbu  Państwa,  Województwa  Małopolskiego,
Powiatu  Oświęcimskiego,  Gminy i  Miasta  Oświęcim;  zatwierdzenia  projektu  budowlanego;
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określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie 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.  Nałożono  obowiązek  sporządzenia  analizy  porealizacyjnej,  w  zakresie  oceny
skuteczności  zastosowanych  rozwiązań  mających  na  celu  dotrzymanie  poza  terenami  drogi
standardów  jakości  środowiska,  w  tym  ochrony  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  przed
hałasem. 

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.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Zezwoleń na
Realizację  Inwestycji,  Wydziału  Infrastruktury  Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w
Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 730 –
1530.

Od ww. decyzji  służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i
Budownictwa  za  pośrednictwem  organu  wydającego  decyzję,  tj.  Wojewody  Małopolskiego
(ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

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 oraz poprzez zawiadomienie.

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.
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