
 
 

 
 

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

Na podstawie art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 
193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)   

WOJEWODA MAŁOPOLSKI  

zawiadamia, że 20 listopada 2012 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX. 
7820.1.30.2012 Wojewody Małopolskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nie-
prawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 02 stycznia 2013 r., ze względu na 
stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów od km 2+635 (odc. ref. nr 180) do km 
1+300 (odc. ref. nr 280) w miejscowościach: Brzozówka, Wierzchowisko, Sulisławice i Lgota 
Wielka (gmina Wolbrom), Trzebienice i Maków (gmina Gołcza), Witowice (gmina Charsznica), 
Falniów i Biskupice (gmina Miechów). 

 Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projek-
cie budowlanym nie przysługuje zażalenie. 

 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Oddziale Zezwoleń 

na Realizację Inwestycji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), w poniedziałek w godz. 930 – 1630,  
a od wtorku do piątku w godz. od 730 – 1430 lub pod numerem telefonu: (012) 39 21 509. 

 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za doko-

nane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
 
 
 
 


