
OBWIE SZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIE GO
o rvydaniu decyzji o pozrvoleniu na budowę linii kolejowej

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowarria administracyjnego ( tekst jednoIity
Dz.U" zf000 r. Nr 98, poz.I07I zpóźniejszymt zmianamt), art" 9ac ustawy z dnia}8 marca
2003r. o transporcie kolejowym (Dz"U" z2007r. nr 16, poz" 94 zpóźn. zmianami) oraz art" 95
ust 3 ustawy z dtia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziałyr,vania
na środowisko (Dz.U. z2008r" nr l99,poz.1227 zpożn" zmianami)

zę nawniosek Pana Ryszard" Zi.#i:#.;; j'?'--ilil 
"" 

podstawie pełnomocniotwa PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie oddział
we Wrocławiu, została wydana decyzja znak IN.V.7840.3"22.2012.DB z dnia 15'II.f0l2r.
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielajęca pozwolenia na budowę dla inwestycji:
,,Budowa ekranów akustycznych w m. Czarnowąsy i Borki opolskie'' zlokalizowanej
na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami If5lL3,
4531176 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki, 6101213, 599l2I0, 59Il209, 5861196
obręb Borki gmina Dobrzeń Wielki.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w opolskim Urzędzie
Wojewódzkim w opolu _ Wydział. Infrastrukfury i Nieruchomości ( pok" 436, IV piętro
budynku ol'w w opolu, ul. Piastowska 14 ) w godzinach pracy urzędu"

od przedmiotowej decyzjt sfuzy stronie otliłołanie.do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlarre go ) za pośrednictwem Woj ewody opolskiego.

odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji" Doręczenie uwaza się
za dokonane po upŁywie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

Równocześnie w mvi4zku z art. 95 ust 3 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz a ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości
informację o wydanej ww. decyzji i mozliwościach zapoznania się z- dokumentacją sprawy'
w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
oraz opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w opolu.
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