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
(Dz.U.2018.2081 ze zmianami) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zmianami)
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
ZAWIADAMIA
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek
z dnia 18 września 2019 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 18 września 2019 r.), skorygowany
17 października 2019 r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego Inwestora: Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji
Wojewody Małopolskiego Nr 4/12 znak: WI-VIII.7820.33.2011 z 27 lipca 2012 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy
Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090 –
115+008”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, powiecie dąbrowskim, gminie Dąbrowa
Tarnowska w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały, Żelazówka oraz w gminie
Olesno w miejscowościach: Swarzów i Oleśnica.
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 Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Tarnowskiej, Piłsudskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pok. nr 17 (parter) od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, zaleca się w godz. 1200 – 1400 po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 671. Zaznacza się, że zapoznanie
z aktami sprawy w pozostałych godzinach pracy i bez uzgodnienia telefonicznego nie gwarantuje
dostępu do akt sprawy z uwagi na obciążenie dużą ilością prowadzonych postępowań.
Dodatkowo informuje się, że szczegółowy wykaz działek ewidencyjnych, na których
zaprojektowano inwestycję (załącznik nr 1), a także streszczenie raportu ponownej
oceny oddziaływania na środowisko – część opisowa niespecjalistyczna (załącznik nr 2) są
dostępne na stronie www.bip.malopolska.pl/muw, w zakładce ogłoszenia > ogłoszenia różne >
2020 > Obwieszczenie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie
przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa
obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło
km 108+090 – 115+008”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, powiecie dąbrowskim,
gminie Dąbrowa Tarnowska w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały, Żelazówka
oraz w gminie Olesno w miejscowościach: Swarzów i Oleśnica.
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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 21 671, fax. 12 3921917,
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres:
wi@malopolska.uw.gov.pl w terminie od 12.02.2020 r. do 12.03.2020 r., tj. po dniu ukazania
się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń urzędowych:
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Urzędzie Miejskim w Dąbrowie
Tarnowskiej, Urzędzie Gminy Olesno, oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych
wyżej wymienionych urzędów.
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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