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Opole, 20 lutego 20L4 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

oZ,,Z*,I,ENIU-'rlilTiff.'Ju","-i""ńKc'DRoGowEJ

Napodstawie art. 1lf ust.3 i 4 ustawy z 10 kwietnia2O)3 r. o szczególrlych Zasauach
przygotowania i rea|izacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ednofity tekst
Dz' U. z 2013 t. poz. 687 zę zmianami) oraz art.49 ustawy z |4 czetwca 7960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego fiednolity tekst Dz. lJ. z2OI3 r, poz.267)

zawiadamiam,
że Starosta opolski decyzjąz 20 hlego 2014 r. (znakWB.6744.3,II.2013.AŁ) zmienił decyzję
Starosty opolskiego nr 712013 z 30 pażdzienika 2013 r. (znak wB.6744.3.6.2OI3..^Lj
zezwa|ającą Gminie Dobrzęit Wielki narealizację inwestycji drogowej polegającej na budowió
dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Ńorwióa *,u, ż kana|izacją
deszczową i oświetleniem w miejscowości Czamowąsy w gminie Dobrzeń Wielki, na działkaóh
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 14671178, 10601207,
1,0591207, 10461162, 7581159, r4721t59, 1514138, r2r7lt53, t1g6lr6o, 1054/160, t3081r57,
14241157, 13161157, 14221157, 142vr57, 13071157, 12131153, 7rU164, rf55/37, 1247138,
|248138, I249l38 k.m,Z obręb Czarnowąsv gmina Dobrzeń Wielki, poptzez włączenie
do zakresu inwestycji.działęk oznaczoflych w cperacie ewidencji gruntów iu"ay*o* numerami
4371162,10611159, |0621159 k.m. 2 obręb Czamowąsy.

W związku z powyŻszym informuję, zgodnie z art.49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, Że zawiadomienie niniejsze uwaŻasięzadokonane po upływie cztemastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszcienia^na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzóń Wi.lki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów olazw prasie lokalnej.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznac się w Wydziale Budownictwa Starostwa
Powiatowego w opolu przy ul. i-go Maja 29 w pokoju2O2 w godzinach pracy Urzędu.
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