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OBWIESZCZEME WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wszczęciu po§tępołatlia w §prawie $Tdania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwesĘcji drogowej

Na podstawie a.f.. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 (. Nr 98, poz. l01I z późńejszlmi zmianami) oraz afi. lld ust 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach plzygoto\łania i realizacji inwestycji
lv zakesie dróg publiczrych ( Dz. U, Nr 193 22008r.,poz. 1194 z późniejszlmi zmianami )

zawiadamiam

żę na wniosek z 18.08,20i4 l., Zuząd1] Wojewódż\ła opolskiego - ręplezęntowanego
przez Bogdana Poliwodę Dl.rektora Zavądll Dtóg WojewódzkicIr w Opolu, działającego
na podstańe pełnomocnictwa Zarządu Wojervódawa Opolskego akt notarialny
z dnia 12.09.2007 loku repertorium A nr 6459D007, z 27.04.2012 r., wszczęto po§tępowanie
w sprawie rłydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesĘcji drogorłej
pn.,,Budowa obwoddicy miejscowości Dobrodzień - §krzyżowanie drogi krajowej nr 4ó
z drogą wojewódzką nr 901 i ul opolską (na odcinku drogi krajowej nr 46
od km 2+881,95 do km 3+511,95 oraz na odcinku obwodniry w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 901 od km 0+000,0 do km 0+08ó,8?)"

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na naĘpujących
nieruchomościach oznaczonych w ewidencji guntów i bud}-nkówjako działki :

I. w liniach rozgraniczających teren inwe§tycji §tanowiących pas drogony:
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II. Poza liniami rozgraniczającymi tel€n pasa drogowego, ale stanowiących teren
niezbęddy dla obiektów budowlanych;

Z dniem ukazania się ob\łieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Pńsnva bądź jednostek samoźądu teq4ońa]nego, objęte wnioskiem o \łTdanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji d.ogowej, nie mogą być pźedmiotem oblotu
\ł rozumieniu pżepisów o gospodarce nieitrchomoŚciami.

W teminię 21 drri od daĘ ukazałia się niniejszego obńesżcżenia zaintereso\łafle
stlony mogą w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydzial Inftastruktury
i Nieruchomości ( pok.415, IV piętro budynku OUW w Opolu, ul. Piastowska 14 )
w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zalr'ietzeńami rłnioskodawcy, uzyskać
rłyjŃnienia w sprawię i zgłosić ęwentualne uwagi i rłnioski),
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