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DECYZJA NR 2/W/2019
 

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018.1202 ze zm.)

STWIERDZAM WYGAŚNIĘCIE

decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/14 znak: WI-VIII.7840.8.84.2013.ZK z 9 stycznia 
2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, inwestycji 
pn.: „Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – 
Tymowa odc. 240 km 3+471 – 5+140,00 oraz odc. 250 km 0+000 – 0+038,00 z zabudową 
rowu przydrożnego i budową kanalizacji deszczowej, budową zatoki autobusowej 
(z peronem i przejściem dla pieszych) lewostronnej w km 3+644,3 – 3+700,3 
i prawostronnej w km 3+704,3 – 3+760,3 oraz przebudową przepustów pod drogą w km: 
3+557,9, 3+831,2 4+0,000, 4+269,8, 4+561,3, 4+782,4 na działce nr 194 w miejscowości 
Tymowa” – (kategoria obiektu IV) wydanej dla inwestora: Gmina Czchów, Rynek 12, 32-
860 Czchów

W CZĘŚCI
dotyczącej: budowy chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 

Wieliczka – Tymowa odc. 240 km 4+650 – 5+140,40 oraz odc. 250 km 0+000 - 0+38,000 
oraz przebudowy przepustu pod drogą w km 4+782,4 na działce nr 194 w miejscowości 
Tymowa.

UZASADNIENIE

Decyzją nr 1/14 znak: WI-VIII.7840.8.84.2013.ZK z dnia 9 stycznia 2014 r. (ostateczną 
od 17 lutego 2014 r.) Wojewoda Małopolski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia 
na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa chodnika lewostronnego przy drodze 
wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa odc. 240 km 3+471 – 5+140,00 oraz odc. 250 km 
0+000 – 0+038,00 z zabudową rowu przydrożnego i budową kanalizacji deszczowej, 
budową zatoki autobusowej (z peronem i przejściem dla pieszych) lewostronnej w km 
3+644,3 – 3+700,3 i prawostronnej w km 3+704,3 – 3+760,3 oraz przebudową przepustów 
pod drogą w km: 3+557,9, 3+831,2 4+0,000, 4+269,8, 4+561,3, 4+782,4 na działce nr 194 
w miejscowości Tymowa” – (kategoria obiektu IV) wydanej dla inwestora: Gmina Czchów, 
Rynek 12, 32-860 Czchów.
We wniosku z 02.05.2019 r. inwestor poinformował, iż: w związku z realizacją zadania przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna 
- Tymowa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - z podziałem na części: Część 
2" oraz w związku z faktem, iż zakres prac obejmuje w części chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 966 w msc. Tymowa, na którym Gmina Czchów posiada prawomocne 
pozwolenie na budowę, konieczne jest częściowe wygaszenie przedmiotowej decyzji, gdyż 
zgodnie z prawem budowlanym nie ma możliwości wydania drugiego pozwolenia na budowę 
obejmującego ten sam zakres inwestycji. Inwestor przedłożył dokumenty potwierdzające fakt, 
że budowa objęta ww. pozwoleniem na budowę została rozpoczęta przed upływem 3 lat od 
dnia, kiedy stała się ostateczna i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata, zatem ww. 
decyzja pozostaje w obrocie prawnym.
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Zawiadomieniem znak:WI-XI.7840.6.2.2019.JF z 24 maja 2019 r., zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania administracyjnego, organ zawiadomił strony o wszczęciu 
postępowania w sprawie wygaśnięcia przedmiotowej decyzji i możliwości złożenia 
dokumentów dowodowych w sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało 
wysłane  i doręczone 25 maja 2019 r. poprzez platformę e-Puap do Gminy Czchów oraz 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, będących stronami postępowania jak i pozostałych 
stron w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 5a ust. 1, ustawy Prawo budowlane.
Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Czchowie na okres 14 dni. Żadnych uwag ani roszczeń nie wniesiono.

Przepis art. 162 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stanowi, iż „organ 
administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, 
jeżeli decyzja w części stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji 
nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony”.

W przedmiotowym postępowaniu administracyjnym stwierdzenie wygaśnięcia w części 
decyzji leży w interesie strony, bo w tej części inwestycja nie będzie realizowana. Zatem 
orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 
czternastu dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie 
Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U.2019.1000 ze zm.) inwestor jest zwolniony z opłaty skarbowej. 

Z up. Wojewody Małopolskiego
(⸺)

mgr inż. arch. Danuta Masłowska-Pociej
Kierownik Oddziału

w Wydziale Infrastruktury

Otrzymują: 
1. Gmina Czchów, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów – inwestor (ePuap),
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków (ePuap),
3. Wszystkie strony w drodze obwieszczenia – zgodnie z art. 5a ust 1, ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane,
4. Aa.

Do wiadomości:
1. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków 

(ePUAP)

Pozostałe strony postępowania zawiadamia się w drodze obwieszczenia na podstawie art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018.2096) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U.2018.1202 ze zm.). 
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