OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - zwanej dalej specustawą
(Dz.U.2018.1474 ze zmianami), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zmianami),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia o wydaniu postanowienia o zmianie terminu usunięcia przez inwestora
nieprawidłowości w projekcie budowlanym, ze względu na stwierdzenie naruszeń
wymogów zawartych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 ze
zmianami), określonego w wydanym 08 listopada 2019 r. postanowieniu znak:
WI-XI.7820.1.40.2019.MMa, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 958 klasy G:
odcinek 01 od km 0+030,00 (odc. ref. 010) do km 1+082,00 (odc. ref. 010);
odcinek 02 od km 2+582,55 (odc. ref. 010) do km 2+860,46 (odc. ref. 010);
odcinek 03 od km 3+540,00 (odc. ref. 010) do km 4+800,00 (odc. ref. 010)
w m. Chabówka gmina Rabka Zdrój; Rokiciny Podhalańskie, Raba Wyżna, gmina Raba
Wyżna, powiat nowotarski, województwo małopolskie w ramach zadania: „Rozbudowa DW
958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1“ - na wniosek z 03 lipca 2019 r. złożony przez
pełnomocnika reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Chabówka, gmina
Rabka Zdrój, Rokiciny Podhalańskie, Raba Wyżna, gmina Raba Wyżna, powiat
nowotarski, województwo małopolskie.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie
stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej
zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo
obywateli, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Wojewoda Małopolski
podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów
przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Oznacza to realizację
zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim będzie odbywał
się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji
tradycyjnej.
Z powyższego powodu, w sprawie zapoznania się z treścią postanowienia
i pozostałych akt sprawy strony postępowania mogą kontaktować się z Urzędem od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu:
- pod numerem telefonu: (12) 392 19 23,
- pod adresem mailowym: mmaj2@malopolska.uw.gov.pl,
- poprzez e-PUAP: /ag9300lhke/skrytka.
Na podstawie art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego informuje się strony przedmiotowego postępowania, że o ewentualnych
orzeczeniach w sprawie lub innych czynnościach organu podejmowanych w toku
postępowania administracyjnego, zostaną zawiadomione w formie publicznego
obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – BIP Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto o wydaniu decyzji Wojewody Małopolskiego w sprawie
zostanie przesłane zawiadomienie na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

