
Dn urywiesmia ob\lisrcrenb.
19 0B 2014

OBWIE S ZCZENIE
Na Podstawie art.49 i 10 § 1 ustawy z14 czerwca 1960 r. Kodel<s postępowania administracyj-

nego (tekstjednolity Dz, U. z 2013 r,, poz. 267, ze. zm.) w związku z art,llf. ust. 3 ustawy z 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznycł (tekst jednolity Dz.IJ . z 2013 t., poz. 687 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że zostaĘ wydane kolejno:

11 sierpnia 2014 r. postanowienie znak: WI-IX.7820.1.25.2013 o podjęciu zawieszonego
postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego Nr
6l|l, znak: WI.X.5350-35-10 z29 kwrctnia201l r, o zęzwoleniu narea|izację inwestycji dro-
gowej, pn.: ,, Budową drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tmv. Trasy Nowohuc-
kiej) odcinek od węzła Rybihuy do węzła Igołomska wraz z budową węzłów budową dróg do-
.iazdov'ych do obsługi drogi S-7 na odcinku od węzła Biezanów do węzła lgołomska oraz bu-
dolrąy,iadtlktu nad drogąekspresowąw km ]+534 wraz z clojazdami'' - ponieważ postępo-
wanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostało zakończone.

12 sierpnia 2014 r. decyzja Nr 6/2014, znak: WI-IX.7820.1.25.2013 o zmianie decyzji Wo-
jewody Małopolskiego Nr 6l|l, znak: WI.IX.5350-35-10 z 29 kwiętnia 2011 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, pll.: ,, Budową drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Kra-
kov'a (tzw. Trasy Nowohuckiej) odcinek od węzła Rybinuy do węzła Igołomska wraz z budovą
węzłóv' budową dróg dojazdowych do obsługi drogi S-7 na odcinku od węzła Bieżanóu, do wę-
zła Igołomską oraz budowąwiaduktu nad drogą ekspresowąw km t+534 wraz z dojazdami'',
sprostowanej postanowieniem znak: WI.IX.5350-35 -I0 z 07 częrwca Zafi r. i zmienionej de-
cyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 września 2012 r, znak:
BOII-4pflbklBK-5-772-81-|308l12 - w zakresie zmiany lokalizacji i parametrów ekranów
akus§cznych oraz zmiany nasadzeń zieleni pnącej przy ekranach akusĘcznych.
Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 6111, znak;

WI.IX.5350-35-10 z 29 kwietnia ż01l r. o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej
wszczęte zostało na wniosek złożony 05 września2013 r. przez Pana Krzysztofa Markowicza, peł-
nonrocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków, działającego na mocy pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z 23 marca 2009 r. znak: GDDKiA-BP/01 57 13912009 - na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesĘcji w zakre-
sie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z2013 r.,poz.687 ze zm,).

W celu ponownego przęprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w
ramaclr postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i .iego ochronie, udziale społeczeńshua w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałlnuania
na Środowlsło, Wojewoda Małopolski postanowieniem znak: WI-IX.7820.1.25,2013 z 07 mala
2014 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ww. decyzji Wojewody Małopol-
skiego Nr 6/l l o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do czasu zakończenia oceny od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po ponownym przeprowadzeniu oceny oddziały-
wania na środowisko, wydał postanowienie znak: Oo.4ż42.I.I4.20I4.ASu., z 05 sierpnia 2014 r.,
uzgadniające przedsięwzięcie w sprawie zmlany ww. decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 6/11,
znak: WI.1X.5350-35-10 z29 kwietnia 201I r. o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogo-
Wej.

W toku prowadzonego postępowania Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sani-
tamą znak: NS.9022.4.417.2014 z 17 lipca 2014 r. zaopiniował przedmiotową inweŚtycję pod
względem wymagań higieniczno - sanitamych.
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Akta sprawy zostały zwrócone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krako-
wie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 07 sierpnia2014 r., pismem 06 sierp-
nia 20 l 4 r. znak: O0.4242.1, 1 4.20 l 4.ASu.

W świetle powyższego ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie
zmiany ww. decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 6/11, znak: WI.X.5350-35-10 z 29 kwiętnia
20Il r. o zezwolęniu na realizację inwestycji drogowej i Wojewoda Małopolski 11 sierpnia 2014 r.
wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.

Wojewoda Małopolski decyzjąNr 612014 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego
Nr 6/1l znak: WI.X.5350-35-10, nie wprowadził zmian w zakresie przebiegu drogi. Zmiana decy-
zjt polega na zmniejszeniu długości i wysokości ekranów akustycznych objętych decyzjąNr 6/1l i
zaprojektowaniu ekranów o mniejszych gabarytach, na niżej wymienionych działkach ewidencyj-
nych połoźonych:
a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 46: I18, ll5, I05l3,29211,59615,59616,59617,
59619,596l|0,596111,625,626,675l1,676,63011,63111,63211,63411,63412,635,636,
633/|,640/3,64111,642lI,64313,64315,644,645,646,647l1,64712,648,48616,482ll,
48613,462, 463,46111,46011,45911, 458,457ll, 456, 464ll, 43211,43314, 43312,43316,
434, 435, 437, 438, 36911, 440ll, 439lI, 43912, 436,
jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 47: 37012,26512, 62lI, 6315,6316,6417, 6715,
6519,6517,
jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 43: ll7,3113, I02l1,64129,64134,6414I,6412I,
I03 12, 32l |, 23 13, 24 l 3, 24 l 5, 25 l 4, 25 l 5, 25 l 6, 25 17, 7 6l I0, 7 7 l I, 99 l I,
jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 20: 5ll9,
jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 108: 7ll, l9l4, l9l2, l4l1,2213,2215,2ll2,2ll3,
25l1,27lI,28l1,29,30l1,33l1,24, 437ll, 427l7, 428l|, 429ll, 434lI, 435ll, 436, 43811,
44211,443lI,44411,447/1,44811,450l|,45712,45214,46812,46411,46żl|,46312,5l913,
52Il6,55312,
jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb I07 : ] 2l2, 7 5 12, 7 6, 1 67 l 5, | 67 13, 12l 5, I2l l 6,

b) * granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji - w teręnie wód płynących:
jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 108: 537, 573 (w decyzji Nr 6/11 jest działka o nu_
merze 540,Dzińka o numerze 573 powstałazv,lyodrębnienia działki 540),
jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 43: 104,105, l06 (w decyzji Nr 6/11 jest działka
o numerze 9812.Działki o numerach I04,105, 106 powstały zpodziału działki 9812),
jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 46 2.

Wszystkie ww. działki znajdują się w terenie objętym decyzją Wojewody Małopolskiego Nr
6l I l, znak: WI.X.5350-3 5- l 0.

. Strony postępowania mogą zapoznac się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie, opinią sanitarną Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego oraz z treścią ww. postanowienia i ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, w siedzibie
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa22,31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury"
Oddział Zęzwolęń Na Realizację_Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w godzinach pracy Urzędu: od
poniedziałku do piątku w godz. 745 - 1500,

Na ww. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie nie słllży za-
zalenie, jednak strona moze zaskarżyóje w odwołaniu od ww. decyzji.

Na ww. postanowienie Wojewody Małopolskiego o podjęciu zawieszonego postępowania ad_
ministracyjnego przysługuje zażalenię do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem
Wojewody Małopolskiego na adres: ul. Basztowa22,31-156 Kraków, wterminie 7 dni od dnia
doręczenia.

ZŁożenie zńalenia nie wstrzymuj e wykonania postanowienia.

Od ww. decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 612014 służy stronom prawo wniesienia odwoła-
nia do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego na adres:
ul. Basztowa22,31-156 Kraków, wterminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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Doręczenie uważa się za dokonane po upłyłvie 14 dni od dniapublicznego ogłoszenia, tj. uka-
zania się obwieszczenia o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego i ww. decyzji
Wojewody Małopolskiego, zgodnię z art.49 ustawy Kodelłs postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 11f. ust. 3 ustawy o szczególnych zasądach przygotowania i realizacji inwestycji
v' ząkresie dróg publicznych postanowienie i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia.

Ww. przepis zobowią4uje także organ wydający postanowienie i decyzję do przesłania zawia-
domienia o wydaniu postanowienia i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej dotychczasowemu właścicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu na adres określony w kata-
strze nieruchomości, Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest
skuteczne.

Informuje się, iz obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie
lokalnej, zamieszczęniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibie
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także opublikowaniu na stronie internetowej
Urzędu Miasta Krakowa.

Dodatkowo, ww, obwieszczenie, ze względu na przeprowadzenie ponownej oceny
oddziaływania na środowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Krakowa. a także na stronach intemetowych i tablicach ogłoszeń Dzielnicy XVIII (Nowa Huta) oraz
Dzielnicy XIII (Podgorze) oraz na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w miejscach jak najblizej
odcinka proj ektowanej drogi.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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