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OBWIE SZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ponvoleniu na rea|izację inwestycji

przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz' 267 zę. zm.), art.72 ust 6 ustawy z dnia 3 puŹdziemika 2008r'
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziały.wania na środowisko (Dz.U. z20l3r. poz. 1235 ze zm.)

zaw iadam iam

ie na wniosek Województwa opolskiego, reprezentowanego pTzez Zbtgntewa Bahryja -
Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzefi Wodnych w opolu, została
wydana w dniu 2I.08,20I5r. decyzja IN.V.7844.2.20I5.WP o pozwoleniu na rcaltzację
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. ,,Dokonczenie przebudowy wałów
na terenie gminy Dobrzeń Wielki * Etap V,'
udzielająca ponvolenia na realizację inwesĘcji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych na nieruchomoŚciach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
i budynkówjako działki nr:

w liniach rozgraniczaj ących teren:

Czarnowas

Lp. k.m. nr dzialki
nr działki po podzia|e' przeznaczonej

pod inwesĘcję

2 z 146'/ /I'78 r769/178,1770/178

3 3 1637 / r95 2'735/195

4 3 1936fi,gs 273r/195

poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiącymi teren niezbędny
dla obiektów budowlanych:

!
Czarnow

Lp. k.m. nr działki
nr działki po podzia|e' przeznaczonej

pod inwestycję

i 2 62s/s6
f z a 492/58

3 2 1467 /r78

nr działki po podzialeo przeznzczonej

pod inwesĘcję



odmawiająca udzielenia pozwolenia na reallzację inwesĘcji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
i budynkówjako działki numer:

w liniach rozgraniczających teren:

Obreb Cza rn

Lp. k.m. nr działki nr działki po podziale

I 3 2660Ą95 2728/19s
2 3 r936t19s 2730/19s
3 J 2652/195 f733/195

poza liniami rozgraniczającymi teren,
dla obiektów budowlanvch:

ale stanowiącymi teren niezbędny

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy
w opolskim Uruędzie Wojewódzkim w opolu
( pok. 436,Iv piętro budynku ouw w opolu, ul.

zainteresowane strony mogą zapoznaĆ się
_ Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Piastowska 14 ) w godzinach pracy urzędu.

Umieszczono w miejscu publicznym

Dnia

p

Obrob Czarnow

Lp. k.m. nr dzialki nr działki po podźale

3 1'.775t195
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