OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 54 § 4 oraz art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. )
w związku z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1363
), oraz w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że dnia 3 listopada 2021 r. przekazano do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie, skargi wraz z odpowiedziami na skargi, na decyzję
Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r., znak: WI-VI.7821.1.11.2021, którą
Wojewoda Małopolski uchylił w części określonej w decyzji i w tym zakresie orzekł, a w
pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję Starosty Oświęcimskiego Nr 1/19 z dnia 14
lutego 2019 r., znak: WAB.6747.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:
Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km
0+000,00 do km 0+107,19 wraz z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km
0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi,
budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w
mieście Oświęcim.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. ):
„Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji
publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez
obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w
postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu
prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem
rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.”

