
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji zezwa|ającej na realŁację inwesĘcji drogowej

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz.261 zm.: Dz. U. z 20I4r. poz. 183) oraz art. l1f ust, 3 ustawy
z dnia 10 kwiętnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i rcalizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z ż0l3r., poz. 687 zm.: Dz. U. z20l4r. poz. 40),

zawiadamiam

że na wniosek z 0I.10.2014 r., Zarządu Wojewódźwa Opolskiego - replezentowanego
przez Bogdana Poliwodę Dyrektora Zarządtl Dróg Wojewódzkich w Opolu, działającego
na podstawie pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad -
porozumienie nr 4381146/1/2014, dnia 20.7I.2014r. została wydana decyzja znak
IN.V.7820.1.10.2014.WP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej
budowę obwodnicy miejscowości Dobrodzień - skrzyżowanie drogi krajowej nr 46
z drogą wojewódzką nr 901 i ul. Opolską (w odcinku drogi krajowej nr 4ó
od km 3+148,67 do km 3+511,95 oy^z nu odcinku obwodnicy w ciągu drogi
rvojewódzkiej nr 901 od km 0+000,00 do km 0+086,87), prowadzonej na dzia]kach
oznaczonych w operacie eńdencji gruntów i budlmków numerami :

- w liniach rozgraniczający ch teren stanowiących pas drogowy

Obreb 241 Blachów

Lp. Numer
działki

Nr dzialki po podziale
przeznaczona pod inwestycję

Nr działki po
podziale poza

inwestycia

Arkusz
mapy

1 143/36 143 /36 5

15 Dobrodzieńska

Lp. Numer
działki

Nr dzialki po podziale
przeznaczona pod inwestycję

Nr dzialki po
podziale poza

inwe§tvcia

ArkusZ
mapy

2. 1040l25 l040/25 ],2

3. l038/26 l038/ż6 12

4. l l39/2,7 l139/2,7 12

5. l l44128 l l44128 12

6. l l4| /27 1141/ż1 12
,7. l134/23 I 134/23 12

8. 113 5/24 1135/24 l2
9. II36/25 I|36l25 l2
10. I I37 /26 l l37 /26 12

11 1138/26 1188/26 1189126 l2
12. 1143 /27 1143l2,7 12

l3. 1147 /28 \14,7l28 12

14. l l50l29 1150l29 l2

- poza liniami rozgraniczających teren, ale stanowiące teren niezbędny
d|a obiektów budowlanych:

Obręb 24l Blachów

Lp. Nr działki przed
podziałem

Nr działki Zajętęj pod
przebudowę infr astruktury

techniczrrei po podziale
l 183/14 5

2. 186/I4 5

ob



Obręb 15 Ligota Dobrodzieńska

Z treścią decyzji zaintereso\Ą/ane strony mogą zapoznać się w Opolskim lJrzędzie
Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości (pok. 415, IV piętro
budynku OUW w Opolu, ul. Piastowska 14) w godzinach pracy urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury,
za pośrednictwem Wojewody Opolskiego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie lważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.
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