
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 30, afi. 33 - 36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art.90 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia
3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeńshua w ochronie środowiska oraz o ocenąch oddziaływania na środowisko (Dz. U, Nr
199, poz. 1227 z pożn. zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks
postępowctnia administracyjnego (ednolity tekst Dz. U . z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia
2.04.2013 r. (uzupełniony 5 kwietnia i 23 maja2013 r.), złożony ptzęz Panów: Andrzeja Garpiela
i Jarosława Króla, dziŃających na podstawie upowaźnięń z dniaL2 sietpnia}}L2 r. (odpowiednio znaki
upowaznień: ZIKiT,NOll2lPl21l oraz ZIKiTA{O/I2D|2|2), udzielonych przez Dyrektora Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakołvie - Panią Joannę Niedziałkowską reprezentującą
Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa Nr 129412008 z 1 pńdziemlka 2008 r.,
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwest}rcji drogowej
dla przedsięwzięcia pn,: ,,Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79-Etap I, na odcinku
od km 332+111,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administraryjnej miasta), wraz z budową,
rozbudową i pzebudową obiektów inĘnierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia,
sygnalŁacji świetlnej'1 oraz kolidującego uzbrojenia (kanalaacji wodociągowej, gazociągowej,
sieci elektroenergetyczny ch, teletechnicznej) w Krakowie".

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w Krakowie na niżej wymienionych działkach
ervidenc),j n),ch. znaj duj ących się :

a) między liniami rczgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które
podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku
zatwterdzerria projektu podziału i będzie przęznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer

jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta, obręb 26:
377l32,37Il33,265lI (265),26611 (ż66),26711 (267),26813 (268),270l3 (2]0lD,270l5
(27012),2]211 (272),2]3ll (273),274lI (274),275l3 (275),27613 (276),27715 (277l2),
278l8 (278ll),27816 (218l2),27913 (ż79),28013 (280), 28113 (287),347,34619 (34613),
346lll (34614), 346l13 (34612), 348, 350, 352, 354, 37ll30, 31|l3l, 345 oraz na części
działkt drogowej nr 37ll29 niepodlegającej podziałowi,
jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta, obręb 27:
22l1 (22),23l1 (23),24lI (24),2513 (25),2713 (27),ż8ls (2813),28lI0 (2816),2917 (29l1),
2919 (29l2), 30l5 (30/1), 32l5 (32l1),3317 (33lI), 3414 (34ll),3514 (35ll),3614 (36),3613
(36), 37, 23313, 23314, 233l5, 233l42 (233l6), 233143 (23317), 233l45 (233l8), 42l1 (42),
4212 (42),49lI (49),43l1 (43),4413 (44),

b) w terenie, dla którego będzie ustalony oborviąek dokonania przebudowy istniejących sieci
uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomrlści, które podlegają podziałowi - przed nawiasem
podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwterdzenia projektu podziału, w nawiasie
podano numer działkiptzedpodziałem); obowiąkiem będąobjęte fragmenty dziŃeko numerach:
- jednostka ewidencyj na lż6103 _9 Nowa Huta, obręb 26:

264, ż6612 (266), 26814 (268), 27016 (27012), 27312 (213), 274l2 (274), 27614 (276), 21] 16

(277l2),279l4 (279),28014 (280), 287l4 (287),346112 (34614),346l14 (34612),

- jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta, obręb Nr 27:
2ll3,2412 (24),2714 (2]),2819 (2813),28lll (2816),29110 (2912),3216 (32lI),3016 (30/l),
33/8 (33/1),



c) w .vqvznaczonym terenie,'dla którego będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy dróg
- innych kategorii; obowiązkiem będzie objęty fragment działki drogowej nr:

jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta, obręb 26:367,
d) w granicach terenu niezbędnego dlaręalizacji inlvestycji (wody płynące), na części działki nr:

- jednostka ewidencyj na 126103 _9 Nowa Huta, obręb 27: 234,
e) w granicach terenu niezbędnego dla budowy mostu tymczasowego (zgodnie z oświadczeniem

o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane); na częściach działek
o numerach:

- jednostka ewidencyj na 126103 _9 Nowa Huta, obręb 27: 66, 67 .

W związku zpowyższym informuje się o:

- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaĘwania
na środowisko dla vyżei wymienionego przedsięwzięcia,

- zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w Ęm możliwości składania uwag i wniosków
w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest
Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 3 1 -1 56 Kraków.

Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krakowie, ul. Gazowa 15,31-060 Kraków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędrr
Wojewódzkiego w Krakowie" ul. Basztowa 22,:1,-156 Kraków, pok. nr l5 (parter) wgodzinach
pracy Urzędu tj.: poniedziałek 900 - 16'o, wtorek-piątek 730 - 15c0.

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaĘwania inwesĘcji na środowisko można składać w formie
pisemnej - adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział
Infrastruktury, ul. Basztowa 22,31-156 Krakóu,, tel. 12 3921459, fax. 12 392l9I], ustnie do
protokołu, za pomoca środków komunikacji elektronicznej - adres: kkwi@,malopolska.uw.qov.pl
wterminie od 11.09.2013 r. do 1.10.2013 r., tj.po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia
w prasie lokalnej oraz Urzędzie Miasta Krakowa i dzielnicy XVIII Nowa Huta, właściwych ze
względu na lokalizację inwestycji. Uwagi i wnioskt złożone po upływie wskazanego terminu
po zo staną b ez r o zp atr zęnia.

Organem właściwym do rozpatrzenla :uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków,

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko odbędzie się w dniu 19.09.2013 r. o godz. 1100

w Małopolskim Urzędzie Wojewodzkim w Krakowie, ul. Basztowa22, w sali l22 (I piętro).

()'tĄloj ew oda Małopolski


