
WOJEWfiDA OPOL$KI

OBWIE S ZCZENTE WOJEWODY OPOLSKTE GO
o wydaniu decyzji o pozrvoleniu na realizację inwesĘcji w zakresie budowli

przeciwpowodziowych

Na podstawie ań. i0 ust. 1 ustawy z drua 8 lipca 2OIO r. o szczegó|nych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
(Dz, U. z 2015 t., poz, 966 ) oraz afi,. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 6ót<stjednolity Dz.U. z 2013 r. poz.26l zm. Dz. TJ. z 2014r. poz. I83, zm. Dz. rJ. z 20I5r.
poz.2II)

zaw iadam iam

Żę na wniosek Województwa opolskiego, reprezentowanego przez Zbigniewa Bahryja -
Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i lJrządzen Wodnych w opolu, ,óitau
wydana w dniu 2I.08.20L5r, decyĄa IN'V.7844.2.2015.wP o pozwoleniu na rea|izację
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. ,,Dokończenie przebudowy wałów
na terenie gminy Dobrzeń Wieki - Etap Y''

udzielająca pozwolenia na realizację inwesĘcji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
i budynkówjako działki nr:

w liniach r ozgrłniczających teren:

poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiącymi te.ren niezbędny
dla obiektów budowlanvch:

Czarnow

Lp. k.m. nr działki nr działki po podziale, przeznaczonej
pod inwestycję

I 2 62s/s6
2 2 492/58
3 f 1467 /r7 8

nr działki po podziale' przeznaczonej
pod inwesĘcję

nr działki po podzia|e, przeznaczonej
pod inwesĘcję

1467 /178 1'169/178, 17'.7 0/118

1637 t19s 2735/195

2731/195



odmawiająca udzielenia poztvolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych na nieruchomościach oznaczor'ych w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działki numer:

w liniach rozgraniezaj ących teren:

Obręb Czzrn

Lp. km. nr działki nr działki po podziale

3 f660/19s 2728/195

f 3 r936/19s 2730/19s
3 3 f652/t95 2'133/195

poz^ liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiącymi teren niezbędny
dla obiektów budowlanvch:

Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieruchomości objęte liniami rozgraliczaj4cymi teren stają się z mocy prawa
własnością Skarbu Państwa.

Z treśctą decyzji zainteresowane strony mogą zapoznaÓ się w siedzibię opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w opolu - Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości ( pok. 415,
IV piętro budynku oUW w opolu, ul. Piastowska 14 ) w godzinach pracy urzędu.

od przedmiotowej decyz1i słuzy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju'
ul. Wspólna 2l4, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody opolskiego,
w terminię 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednocześnie wyjaśnia się, ze w myśl art' 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji
o pozwoleniutaręalizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodzio#ych.

Umieszczono w miejscu publicznym
od dnia......
do dnia

snłełłł

nr działki po podziale

iNleruotromosd


