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OBWIE SZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIE GO
o wydaniu decyzji o ponvoleniu na budowę linii kolejowej

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
zf000 r' Nr 98, poz. I07I zpóźniejszymi zmianami ), art. 9ac ustawy z dnia28 marca 2003r.
o transporĆie kolejowym (Dz' U. z 2007r' nr 16, poz" 94 z późn. zmianami) oraz art.95 ust 3
ustawy z dnia 3 puździernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziąle spoteczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach addziatywania ną środowisko
(Dz' U" z2008r. rc I99,poz.1227 zpoźn. zmianami)

zaw iadam iam

zę na wniosęk Pana Edmunda Budki działającego na podstawie pełnomocnic.twa PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A, została wydana decyzja znak IN.V.7840,3.5.2013.MHB
z dnia l'0.06,2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzie|ająca pozwolenia na budowę
dla inwesĘcji pn. ,,Remont z przebudową mostu ko|ejowego w km 12.738linii kolejowej
E 30/C.E 30 nad rzeką Mała Panew w miejscowości Czarnowąsy k/ opoll,,,W ramach
zadaniaz Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: ,,odbudowa
i modernizacja linii kolejowej E 30 i c.E 30 odcinek Legnica - Wrocław _ Opole
_ przebudowa stacji Czarnowąsy km 10.260. 13.130 oraz szlaku Czarnowąsy _ Borki
Opo|skie Im 13.130 - 15.450 na linii kolejowej C.E 30 Opole Groszowice.Wrocław
Brochów uftilI' z robotami towarzyszącymin, zlokalŁowanych na działkach gruntowych
oanilcronych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 9|,111119, |28116,
492l5t _ obręb Czarnoutąsy, jednostka ewidencyjna _ Dobrzeń Wielki.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapontać się w opolskim lJrzędzie
Wojewódzkim w opolu _ Wydział Infrastruktury i Nieruchomości (pok. 436, Iv piętro
budynku ouw w opolu, ul. Piastowska 14) w godzinach pracy mzędu"

od przedmiotowej decyzji stuzy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlane go, za pośrednictwem Woj ewody opo lskie go.

odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uwaza się
za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicmego jej ogłoszenia.

Równocześnie w zwqzku z art. 95 ust 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiskc oroz o ocenach oddziaĘwania na środowisko podaję do publicznej wiadomości
informację o wydarrej ww" decyzji i możliwościach zapoznarlla się z dokumentacją sprawy'
w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w opolu oraz opinią
Państwowęgo Woj ewódzkiego Inspektora Sanitarnego w opolu.
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