
   

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 

963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI  

zawiadamia, że 28 października 2014 r. została wydana decyzja Nr 1/2014 znak:                       

WI-IX.7840.1.4.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawego wału 

rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 

w miejscowościach: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat 

oświęcimski, województwo małopolskie – po rozpatrzeniu wniosku złożonego 20 maja 2014 r., 

zmienionego 10 września 2014 r. w części dotyczącej wskazania wnioskodawcy – złożonego 

przez Pana Edwarda Kopcia, działającego na podstawie pełnomocnictwa z 09 września 2014 r., 

znak: DO-013-132/14, udzielonego przez Pana Bogusława Borowskiego, Dyrektora Małopolskie-

go Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, reprezentującego na podstawie pełno-

mocnictwa Nr 281/2014 z 08 września 2014 r. – Pana Marka Sowę, Marszałka Województwa 

Małopolskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonującego zadanie      

z zakresu administracji rządowej. 
 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach: Broszkowice i Ba-

bice – gmina Oświęcim oraz w miejscowości Bobrek – gmina Chełmek, powiat oświęcimski, 

województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych lub ich części, ozna-

czonych według katastru nieruchomości, położonych w projektowanym obszarze inwestycji          

i będących częścią inwestycji: 

a) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren, 

które są obecnie własnością lub staną się własnością Skarbu Państwa (w odniesieniu do 

nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która 

powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod inwestycję, w na-

wiasie podano numer działki przed podziałem): 

 jednostka ewidencyjna: Oświęcim – obszar wiejski, obręb ewidencyjny nr 0001 Babice: 

2068/14, 2068/16, 639/48, 639/28, 639/50, 639/52, 639/54, 621/4, 

 jednostka ewidencyjna: Chełmek – obszar wiejski, obręb ewidencyjny nr 0001 Bobrek: 

719/23, 719/50, 717/26, 717/15, 719/55, 717/16, 719/60, 716/3, 

 jednostka ewidencyjna: Oświęcim – obszar wiejski, obręb ewidencyjny nr 0002 Broszko-

wice: 88/49, 88/47, 86/21, 86/12, 93/3, 94/5, 95/3, 86/22, 86/15, 84/5, 86/18, 76/16, 77/3, 

76/15, 76/10, 76/11, 88/43, 88/36, 76/13, 73/5, 75/3, 75/5, 76/8, 88/41, 88/45, 88/24, 

88/35, 88/34, 45/13, 45/12, 45/14, 45/15, 45/11, 50/7, 208/28, 201/4, 208/42, 208/43, 

86/25 (86/20), 77/6 (77/5), 76/17 (76/14), 277/22 (277/19), 208/51 (208/25), 208/53 

(208/33), 50/9 (50/8), 49/8 (49/7), 208/55 (208/35), 278/123 (278/71), 208/57 (208/37), 

201/10 (201/7), 201/8 (201/6), 208/59 (208/47), 278/125 (278/120), 55/2 (55/1), 
 

b) niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie staną się własnością Skarbu Państwa, ale 

wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania: 

 jednostka ewidencyjna: Oświęcim – obszar wiejski, obręb nr 0001 Babice: 638/3, 2064/16, 

2064/18, 2064/19, 2068/11, 2068/10, 

 jednostka ewidencyjna: Chełmek – obszar wiejski, obręb nr 0001 Bobrek: 1354/5, 720/3, 

1324/5, 719/52, 719/58, 719/46, 719/48, 1325/1, 717/13, 717/14, 719/47, 717/25, 1325/2, 

716/1, 716/4, 719/49, 

 jednostka ewidencyjna: Oświęcim – obszar wiejski, obręb nr 0002 Broszkowice: 276/1, 

88/39, 88/37, 86/10, 208/10. 
 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia pozwolenia na realizację ww. inwe-

stycji, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren, zatwierdzenia 

podziału nieruchomości, zatwierdzenia projektu budowlanego, określenia terminu wydania 



nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, oznaczenia 

według ewidencji gruntów nieruchomości, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej 

realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa, określenia szczególnych warunków zabez-

pieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych oraz nadania ww. decyzji rygoru 

natychmiastowej wykonalności. 
 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Mało-

polskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, 

Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 22 (parter), w poniedziałki w godz. 9
30 

–

16
30

, 
 
a od wtorku do piątku w godz. 8

00
 – 15

00
, telefon: 12 39 21 663. 

 

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury        

i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. 

decyzji.   
 

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozosta-

łych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwiesz-

czenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). 

Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia się o jej wydaniu pozostałe strony  

w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Oświę-

cim oraz Urzędu Gminy Chełmek i w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kra-

kowie, a także opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Oświęcim i Urzędu Gminy 

Chełmek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego            

w Krakowie oraz w prasie lokalnej. 

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji wysyła się dotychczasowym właścicielom  

i użytkownikom wieczystym na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawia-

domienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. W razie zwrotu przesyłki, 

zawiadomienie pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.  
 

O wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy  

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpo-

wodziowych, zawiadamia się również Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.  
 

Zgodnie z art. 21 ust. 7 ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub 

użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, 

odpowiednio, wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa 

się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 


