MINISTER
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
DOM. 11.6621.36.2015. DB.9
DOII. 11.6621.16.2015. DB. 19

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 6 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r.} poz. 687
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.),
Minister Infrastruktury i Rozwoju
zawiadamia, że wydał:
-

postanowienie z dnia 6 lipca 2015 r., znak: DOII.II.6621.36.2015.DB.5, utrzymujące w mocy
postanowienie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: WI-IX.7820.1.54.2014,
0 nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014,
z dnia 22 grudnia 2014 r. znak: WI-IX.7820.1.2.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków - Rabka-Zdrój na odcinku Lubień - RabkaZdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na
odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22" oraz

-

decyzję z dnia 10 lipca 2015 r., znak: DOII.II.6621.16.2015.DB.16, uchylającą w części
1 orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję
Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014, z dnia 22 grudnia 2014 r. znak: WI-IX.7820.1.2.2014,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków Rabka-Zdrój na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa
nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka od km 0+000,00 do km
0+877,22".

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji i postanowienia oraz aktami sprawy - w siedzibie
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 306, III piętro,
w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji i postanowienia - w urzędach gmin
właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Gminy Rabka Zdrój, Jordanowo, Raba Wyżna
i Lubień.

