Data zamieszczenia:……………..

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
Na podstawie art. 72 ust. 6 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.2020.283)
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 31 marca 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.71.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa,
rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do
27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami
kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim realizowanej w ramach zadania
inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku
Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12
„Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice
Dziedzice””, na wniosek złożony 11 grudnia 2020 r. przez inwestora tj. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują: Pani
Małgorzata Miłek, Pani Krystyna Obajtek-Zajdel oraz Pan Andrzej Szydło (PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12,
31-157 Kraków).
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego
dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
oraz dokumentacją sprawy:
1. osobiście w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
(ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 19, (tylko w
przypadkach pilnych po telefonicznym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod nr
tel. 12 39 21 612), powołując się na znak sprawy WI-IV.746.1.71.2020,
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji
elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12
422 72 08, telefonicznie – 12 39 21 612;
3. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii związanego z pandemią COVID19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zaprzestania
bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (we
wszystkich budynkach urzędu). Wobec powyższego w celu uzyskania dodatkowych
informacji proszę o kontakt telefoniczny: 12 392 1612.

