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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 (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI 
ZAWIADAMIA 

o zapewnieniu moŜliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek Pana Roberta 
Dudy, działającego na podstawie upowaŜnienia Pani Marty Maj, Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie z 9 marca 2010 r., znak: ZDW/PW/2010/1939/DI-2/KK, 
reprezentującej Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 
Kraków; w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 962 Jabłonka – Lipnica Wielka – granica państwa,    
Etap I: od km 0+011,75 do km 7+560,00”. 

Projektowana inwestycja, obejmująca fragment drogi wojewódzkiej nr 962 od km 0+011,75 do km 
7+560,00, planowana jest do realizacji na terenie gminy Jabłonka w miejscowościach: Jabłonka    
i Lipnica Mała oraz na terenie gminy Lipnica Wielka w miejscowości Lipnica Wielka – powiat 
nowotarski, województwo małopolskie, na niŜej wymienionych działkach ewidencyjnych, 
znajdujących się:  

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które 
podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku 
zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona po drogę, w nawiasie podano numer 
działki przed podziałem):  

– jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb Jabłonka: 3861/1 (3861), 3788/1 (3788), 3869/3 
(3869/1), 3871/1 (3871), 3777/1 (3777), 3758/2 (3758/1), 3759/1 (3759), 3778/7 (3778/1), 5300/1 
(5300), 3776/3 (3776/1), 3736/1 (3736), 5377/1 (5377), 5376/1 (5376), 5375/1 (5375), 5374/1 
(5374), 5373/1 (5373), 5320/5 (5320/4), 5321/1 (5321), 5341/1 (5341), 5342/1 (5342), 5350/5 
(5350/2), 5350/3 (5350/1), 5351/2 (5351/1), 5352/3 (5352/1), 5367/1 (5367), 5365/1 (5365), 
5363/1 (5363), 5362/1 (5362), 5361/1 (5361), 5360/1 (5360), 5359/1 (5359), 5358/2 (5358/1), 
5357/3 (5357/2), 5356/1 (5356), 5355/1 (5355), 5393/1 (5393), 5560/1 (5560), 5353/2 (5353/1), 
6042/2 (6042/1), 6041/2 (6041/1), 6040/2 (6040/1), 6039/1 (6039), 6038/1 (6038), 6037/1 (6037), 
5875/1 (5875), 6036/1 (6036), 6035/1 (6035), 6034/1 (6034), 6030/1 (6030), 6033/1 (6033), 
6032/1 (6032), 6031/1 (6031), 5562/1 (5562), 6029/1 (6029), 6028/1 (6028), 6027/1 (6027), 
5888/1 (5888), 5885/1 (5885), 5879/1 (5879), 5878/1 (5878), 5874/1 (5874), 5873/1 (5873), 
5866/1 (5866), 5865/1 (5865), 5864/1 (5864), 5561/1 (5561), 5597/1 (5597), 5563/1 (5563), 
5564/1 (5564), 5565/1 (5565), 5566/1 (5566), 5567/1 (5567), 5568/1 (5568), 5569/1 (5569), 
5570/1 (5570), 5571/1 (5571), 5573/1 (5573), 5574/1 (5574), 5575/1 (5575), 5576/1 (5576), 
5581/1 (5581), 5578/1 (5578), 5583/1 (5583), 5623/1 (5623), 5635/1 (5635), 5636/1 (5636), 
5637/1 (5637), 5638/1 (5638), 5799/1 (5799), 5800/1 (5800), 5804/5 (5804/2), 5804/3 (5804/1), 
5805/3 (5805/1), 5805/5 (5805/2), 5806/1 (5806), 5807/1 (5807), 5808/1 (5808), 5862/6 (5862/3), 
5862/4 (5862/2), 5861/2 (5861/1), 5858/4 (5858/2), 5828/2 (5828/1), 5809/2 (5809/1), 3787, 
5582, 

– jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb Lipnica Mała : 26411/1 (26411), 26410/1 (26410), 
26408/1 (26408), 26408/2 (26408), 26407/1 (26407), 26406/1 (26406), 657/6 (657), 26409, 
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– jednostka ewidencyjna Lipnica Wielka , obręb Lipnica Wielka : 19248/1 (19248), 19181/1 
(19181), 19180/1 (19180), 19179/1 (19179), 19178/1 (19178), 19177/1 (19177), 19174/1 
(19174), 19173/1 (19173), 19172/1 (19172), 19170/1 (19170), 19169/1 (19169), 19168/1 
(19168), 19166/1 (19166), 19167/1 (19167), 19163/1 (19163), 19162/1 (19162), 19161/1 
(19161), 19152/1 (19152), 19151/1 (19151), 19149/1 (19149), 19148/1 (19148), 19141/1 
(19141), 19053/1 (19053), 19052/1 (19052), 19051/1 (19051), 19050/1 (19050), 19049/1 
(19049), 19048/1 (19048), 16863/1 (16863), 17173/1 (17173), 17172/1 (17172), 17155/1 
(17155), 17083/1 (17083), 17141/1 (17141), 17140/1 (17140), 17139/1 (17139), 17073/1 
(17073), 17138/1 (17138), 17122/1 (17122), 19002/1 (19002), 19000/1 (19000), 18999/5 
(18999/2), 18999/3 (18999/1), 18992/1 (18992), 18991/1 (18991), 18990/1 (18990), 18788/1 
(18788), 18787/1 (18787), 18782/1 (18782), 18780/1 (18780), 18775/1 (18775), 18773/1 
(18773), 18771/1 (18771), 18769/1 (18769), 18761/1 (18761), 18760/1 (18760), 18746/1 
(18746), 18745/1 (18745), 18742/1 (18742), 18741/1 (18741), 18738/1 (18738), 18737/1 
(18737), 18736/1 (18736), 18730/1 (18730), 18729/1 (18729), 18726/1 (18726), 18696/1 
(18696), 18695/1 (18695), 18666/1 (18666), 18665/1 (18665), 18664/1 (18664), 18663/1 
(18663), 18662/1 (18662), 18649/1 (18649), 18648/1 (18648), 18647/1 (18647), 18646/1 
(18646), 18645/1 (18645), 18644/1 (18644), 18643/1 (18643), 18603/1 (18603), 18530/1 
(18530), 18529/1 (18529), 18528/1 (18528), 18527/1 (18527), 18526/1 (18526), 18525/1 
(18525), 18524/1 (18524), 18522/1 (18522), 18521/1 (18521), 18520/1 (18520), 18519/1 
(18519), 18513/1 (18513), 18512/1 (18512), 18504/1 (18504), 18481/1 (18481), 18480/1 
(18480), 18478/1 (18478), 18477/1 (18477), 18351/1 (18351), 18350/1 (18350), 18349/1 
(18349), 18348/1 (18348), 18347/1 (18347), 18346/1 (18346), 18345/1 (18345), 18344/1 
(18344), 18343/1 (18343), 18338/1 (18338), 18337/1 (18337), 18336/1 (18336), 18335/1 
(18335), 18334/1 (18334), 18333/1 (18333), 18332/1 (18332), 18331/1 (18331), 18326/1 
(18326), 18325/1 (18325), 18324/1 (18324), 18352/1 (18352), 18287/1 (18287), 18286/1 
(18286), 18285/1 (18285), 18284/1 (18284), 18283/1 (18283), 18282/1 (18282), 18281/1 
(18281), 18280/1 (18280), 18279/1 (18279), 18278/1 (18278), 18277/1 (18277), 18276/1 
(18276), 18275/1 (18275), 17493/1 (17493), 17492/1 (17492), 17491/1 (17491), 17486/1 
(17486), 17485/1 (17485), 17484/1 (17484), 17470/1 (17470), 17440/1 (17440), 17446/1 
(17446), 17445/1 (17445), 17428/1 (17428), 17427/1 (17427), 17426/1 (17426), 17425/1 
(17425), 17424/1 (17424), 17415/1 (17415), 17414/1 (17414), 17410/1 (17410), 17409/1 
(17409), 17408/1 (17408), 17404/1 (17404), 17400/1 (17400), 17399/1 (17399), 17394/1 
(17394), 17391/1 (17391), 17390/1 (17390), 17389/1 (17389), 17363/1 (17363), 17362/1 
(17362), 17358/1 (17358), 17360/1 (17360), 17342/1 (17342), 17754/1 (17754), 17753/1 
(17753), 17752/1 (17752), 17751/1 (17751), 17750/1 (17750), 17749/1 (17749), 17741/1 
(17741), 17740/1 (17740), 17739/1 (17739), 17734/1 (17734), 17711/1 (17711), 17700/5 
(17700/2), 17700/3 (17700/1), 17699/1 (17699), 17698/1 (17698), 17697/1 (17697), 17690/1 
(17690), 17517/1 (17517), 18227/1 (18227), 18232/1 (18232), 18233/1 (18233), 18234/1 
(18234), 18235/1 (18235), 18236/1 (18236), 18237/1 (18237), 18238/1 (18238), 18023/1 
(18023), 18022/1 (18022), 18021/1 (18021), 18020/1 (18020), 18019/1 (18019), 18018/1 
(18018), 18017/1 (18017), 18016/1 (18016), 18015/1 (18015), 18014/1 (18014), 18013/1 
(18013), 18012/1 (18012), 18011/1 (18011), 18010/1 (18010), 18505,  17512,  17755, 18239; 

b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy 
istniejących sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii  (w odniesieniu do 
nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która 
powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasie podano numer działki przed 
podziałem), obowiązkiem będą objęte fragmenty działek o numerach:  

– jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb Jabłonka: 1487, 3796, 3777/3 (3777), 3777/2 (3777), 
5638/2 (5638), 

– jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb Lipnica Mała : 657/7 (657), 
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– jednostka ewidencyjna Lipnica Wielka , obręb Lipnica Wielka : 18990/2 (18990), 19179/2 
(19179), 19178/2 (19178), 17073/2 (17073), 17138/2 (17138), 17428/2 (17428), 17427/2 
(17427), 17424/2 (17424), 17415/2 (17415), 18746/2 (18746), 18745/2 (18745); 

c) w terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji – teren wód płynących: 

– jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb Jabłonka: 917, 5634, 

– jednostka ewidencyjna Lipnica Wielka , obręb Lipnica Wielka : 19249, 17511, 19045, 18926, 
18641, 17339, 18642, 18511. 

W związku z powyŜszym informuje się o: 

- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko dla wyŜej wymienionego przedsięwzięcia, 

- zapewnieniu moŜliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym moŜliwości 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. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków. 

Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny            
w Nowym Targu, ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ. 

Organem właściwym do zapewnienia moŜliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu               
w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Wojewoda 
Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. 

Z dokumentacją sprawy moŜna zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków ul. Basztowa 22, pok. nr 82 (parter, wejście „A”)     
w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 900 – 1700, wtorek-piątek 730 – 1530. 

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko moŜna składać w formie 
pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział 
Infrastruktury, 31-156 Kraków ul. Basztowa 22, tel. (12)3921459, fax. (12)3921917, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: jgol@malopolska.uw.gov.pl     
w terminie od 22 października 2010 r. do 15 listopada 2010 r. tj. od dnia ukazania się niniejszego 
obwieszczenia w prasie lokalnej i Urzędzie Gminy Lipnica Wielka. Uwagi i wnioski złoŜone po 
upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków. 

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach przeprowadzenia ponownej 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko odbędzie się w dniu 10 listopada o godz. 1100           
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, sala nr 122 (I piętro). 

 


