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OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI
NA REALIZ AC JĘ INWE STYCJI DRoGowEJ

Na podstawre art. lla ust. I, art. llf ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczegó|nych Zasadach przygotowania i rea|izacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekstjednolity: Dz. U. z f0I3 r. poz. 687) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowaniaadministracyjnego(tekstjednolity: Dz. U. z2013 r. poz. 267)
zawiadamiam,
że Starostaopolski decyzjąz 30 puŹdziernika2013 r. (znakwB.6744.3.6.2013.AŁ) zezwo|ił
Gminie Dobrzen Wielki na rea|izaĄę inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg
gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz zkana|izacjądeszczową
i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:
I060lf07, I059lf0], I5I4l38, IfI7lI53, 1186/160,I308lI57, I424lI57 k.m.Z obręb
Czamowąsy gmina Dobrzeń Wielki _ znajdujących się w liniach rozgraniczających teren
inwestycji i stanowiących pas drogi gminnej,
|4671178k.m.2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki - znajdującej się poza liniami
rozgraniczającymi teren pasa drogowego drogi gminnej, ale stanowiącej teren niezbędny
dla wykonania robót drogowych zvtiązanych z włączeniem projektowanej drogi
uI:Broniewskiego do ul. JagiełŁy,
1255/37,|247/38, I248l38, I249l38, 15I4l38 k.m.2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń
Wielki - znajdujących się poza liniami rozgtaniczającymi teren pasa drogowego drogi
gminnej, ale stanowiących teren niezbędny dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu _ budowa
ulicznego,
oświetlenia

10461162,
7581159,r47flr59, 10541160,
r3r6lt57, 14221r57,142u157,t3OTt57,
IfI3lI53,7111164k.m2
obrębCzarnowąsy
gminaDobrzeńWielki_ znajdującvch
siępoza

liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego drogi gminnej' ale stanowiących teren
niezbędny dla budowy zjazdów.

W związku z povtyŻszym informuję, zgodnie z art.49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego,Że zawiadomienie niniejsze uvłazasię za dokonane po upłyrviecŹemastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczęnia na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzen Więlki,
na stronachinternetowychwymienionych Urzędów orzw prasie lokalnej.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa
Powiatowegow opolu przy u|.1-go Maja 29 w pokoju}}} w godzinach pracy urzędu.

