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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. 2020.283 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 ze 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 31 stycznia 2020 r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego inwestora – 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach postępowania w sprawie 
wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: 
− Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - 

węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część III - odcinek od km 14+130,11 do km 
14+459,93. Początek inwestycji w km 14+130,11. Koniec inwestycji w km 14+459,93.

− Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 
640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w 
Krakowie, długości 18,296 km. Część III - odcinek od km 14+459,93 do km 14+652,41 
(pikietaż łącznicy POK). Początek inwestycji w km 14+459,93. Koniec inwestycji w km 
14+652,41.

W związku z powyższym informuje się o:
 przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
 zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym 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, 31-156 Kraków.

Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji 
przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 
25, 31-542 Kraków. 

Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków oraz Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, w Wydziale Infrastruktury.

Jednocześnie informuje się, że w związku z utrzymującym się na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na 
celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno 
klientów jak i urzędników, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie wprowadził w okresie od 4 listopada do 4 grudnia 2020 r. ograniczenia w 
funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbywa się przede wszystkim 
z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji 
tradycyjnej. Zasady obsługi klientów przez poszczególne wydziały Urzędu publikowane są w 
zakładkach umieszczonych na stronie internetowej urzędu. 
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Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu 
będzie możliwy:

 jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
 wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W sprawie ustalenia osobistego spotkania z pracownikiem urzędu w celu zapoznania się 
z  dokumentacją sprawy, w ww. terminie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 39 
21 655, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub na adres: wi@malopolska.uw.gov.pl.

Ponadto, informuje się, że wniosek inwestora, mapy z proponowanym przebiegiem drogi, 
a także raport i streszczenie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, są dostępne 
na stronie www.bip.malopolska.pl/muw, pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/muw/p,Y29udGVudDoxODQwOTE5.html
lub: https://tiny.pl/7kl77

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać 
w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 
Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 39 21 655, fax. 12 3921917, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP lub na adres: 
wi@malopolska.uw.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym - w terminie od 13 listopada do 13 grudnia 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń 
urzędowych: w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, 
oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych wyżej wymienionych urzędów oraz w 
miejscu planowanego przedsięwzięcia w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na tablicach 
ogłoszeń).

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
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