
Data umieszczenia na tabl icy ogłoszeń……………… 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania  do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 

963) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst 

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) 
 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI 
 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 

0+000 ÷0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie – na wniosek 

znak: DIO-451-57-12/12, który złożył 30 listopada 2012 r. Pan Edward Kopeć, Kierownik Inspek-

toratu Rejonowego w Oświęcimiu, pełnomocnik Pana Bogusława Borowskiego Dyrektora Mało-

polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, reprezentującego Zarząd Woje-

wództwa Małopolskiego na podstawie Uchwały nr 434/11 z 14 kwietnia 2011 r. 
 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w mieście Oświęcim, powiat oświęcim-

ski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych lub ich części, 

oznaczonych według katastru nieruchomości, położonych w projektowanym obszarze inwestycji i bę-

dących częścią inwestycji: 
 

a) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren, które są 
obecnie własnością lub staną się własnością Skarbu Państwa (w odniesieniu do nieruchomości, 

które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku za-

twierdzenia projektu podziału i jest przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer dział-

ki przed podziałem): 

− jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0001, Oświęcim na dział-

kach: 1826/305, 1826/303, 1826/301, 1826/299, , 1826/297, 1826/295, 1826/293, 1826/291, 

1826/289, 1826/287, 1826/285, 1826/283, 1826/281, 1826/219, 1826/217, 1826/215, 1826/211, 

1826/209, 1826/207, 1826/205, 1826/203, 1826/213, 1826/361 (1826/204), 1826/359 

(1826/202), 1010/24 (1010/8), 1010/27 (1010/23), 

− jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I na działkach: 

2478/18, 2478/16, 2401/12, 2398/12, 2397/12, 2396/10, 2395/23, 2395/21, 2394/10, 2393/23, 

2393/21, 2392/10, 2390/4, 2391/5, 2388/11, 2387/3, 2388/9, 2373/64, 2373/62, 2373/60, 

2373/58, 2369/18, 2369/16, 2369/14, 2478/23 (2478/20), 2369/20 (2369/15), 2369/22 

(2369/17), 2388/13 (2388/12), 2391/7 (2391/6), 2392/12 (2392/11), 2393/27 (2393/24), 

2393/25 (2393/22), 2394/12 (2394/11), 2395/25 (2395/22), 2478/21 (2478/17), 

 

b) niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie staną się własnością Skarbu Państwa albo jed-
nostki samorządu terytorialnego ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania (w 

odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer dział-

ki, która powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i jest przeznaczona pod inwestycję, 

w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 

− jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0001, Oświęcim na dział-

kach: 1010/26 (1010/8), 1010/28 (1010/23), 

− jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I na działkach: 

2478/24 (2478/20), 2369/21 (2369/15), 2396/11, 2397/13, 2398/13. 
 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i za-

strzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, 

Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), od ponie-

działku do piątku w godz. od 7
45

 – 15
00

, telefon: 12 39 21 946. 

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku 

prowadzonego postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek za-

wiadomić organ uprawniony do wydania przedmiotowej decyzji o każdej zmianie swego adresu, 

ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 

skutek prawny. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za do-

konane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  


