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MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE
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WI-DC.7820.1.2.2014

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 1 lf. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013. 687 ze zmianami) w
związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2013. 267 ze zmianami)
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 25 maja 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7820.1.2.2014 o
sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich na żądanie strony w decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014 z 22 grudnia 2014 r., znak: WI-DC7820.1.2.2014 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".
Na ww. postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra Infrastruktury
i Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, tj. Wojewody Małopolskiego na adres:
ul. Basztowa 22,31 -156 Kraków, w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział
Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do
piątku w godz. od 745 - 1500, telefon: (012) 39 21 655.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie postanowienia
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, zamieszczeniu na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń urzędowych i na stronach internetowych: Urzędu Gminy Lubień, Urzędu Gminy Raba Wyżna,
Urzędu Gminy Jordanów, Urzędu Miasta Jordanów, Urzędu Miasta Rabka-Zdrój oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także w miejscach planowanego przedsięwzięcia.
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego wysyła się
dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w
katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości
jest skuteczne.
Z up. Woiewodv Małopolskiego
mgr ini. arch. ^Elżbieta Wirt.fi
Kierownik Oddziału
w Wydziale Infrastruktury

Otrzymują:
1. Pan Andrzej Kollbek, Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w
Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
2. Strony postępowania - właściciele łub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zgodnie z adresem wskazanym w wypisie
z rejestru gruntów.
3. Aa
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 012 39 21 618 * fax 012 39 21 917
http://www.malopolska.uw.gov.pi

