
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje, że 18 października 2022 r. wydał decyzję Nr 32/2022, 
znak: WI-VI.7820.1.33.2021.MMo, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę 
Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych 
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie 
województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie 
pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 
oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn.: Budowa 
drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-
Białej wg wariantu E. Postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 19 października 2022 r., 
znak: WI-VI.7820.1.33.2021.MMo, ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami 
wymaganymi przepisami (m.in. z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia) można 
zapoznać się w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków,  
pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. Zaleca się 
wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania pod numerem telefonu:  12 392 14 46.

Jednocześnie informuje się, że treść decyzji, zostaje udostępniona z dniem  28.10.2022 r. 
na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie – w menu podmiotowym w zakładce: 

Urząd Wojewódzki > Wydziały > Infrastruktury > Repozytorium plików > nazwa inwestycji

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: z art. 95 ust. 3 oraz z art. 
72 ust. 6 i 6a, a także art. 3 ust. 1 pkt 11 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 (tekst jednolity Dz.U.2022.1029 ze 
zm.) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 10.
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