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OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DBCYZJI

o ZEZWoLENIU NA RBALIZACJĘ INWESTYCJI DRoGowEJ

Na podstawie art. l lf ust. 3 i 4 ustawy z I0 kwietnia zaB t. o szczegÓlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz art. 49 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,
ze Starosta opolski decyzją z dnia 4 kwietnia f016 r. (znak WB.6740.2.2.2016.,ĄŁ) zezv,lollł
Gminie Dobrzeri Więlki na rca|izację inwestycji drogowej polegaj4cej na rczbudowie drogi
gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji
gruntÓw i budynkÓw numerami:

w liniach rozgrani czający ch teren inwestycj i :
o k.m. 4 obręb Dobrzeri Wielki _ 6|7l18f (183 81182),5 18/182,
. k.m. 6 obręb Dobrzeri Wielki _ 179 (I345lI79),917lI48 (13471148), 155 (13491155),

156, 11401165 (13511165), It42lI65, 11411165 (1353t165), 1197t165 (1356t165).
888/17s  (13591175) ,  758117s  ( r36 f t175) ,  759 t17s  (1365 t f i s ) .  76A t175  ( I36B t175) "
1611175 {r3 lU l75) ,  99111J7,  9961189,  191,  715 l i  BB (1373t188) ,  502t190,  537t190,
988/177 (137sl177),

paza liniami rozgran|czajqcymi teren inwestycji aie Śtanowi4ce teręn niezbędny dla obięktow
budowlanych:
. k.m.4 obręb Dobrzeri Wielki _ 517lL80,
o k.m. 6 obręb Dobrzen Wielki _ 103, 648187,179 (13461179),9l7l148 (|348lI48), 157,

5111178, 538/190, 5r01f01,6641161, 9121162, r1g71165 (13551165), 12031165.

W zwiqzku z powyzszym' zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, informuję, Że zawiadomienie niniejsze uv,raŻa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczęnianatablicy
ogłoszeri Starostwa Powiatowego w opolu, na tablicy ogłoszenUrzędu Gminy Dobrzen Wielki,
na stronach internetowych wymienionych UrzędÓw otaz w prasie lokalnej.

Z treści4 decyzji strony mogą zapoznać się W Wydziale Budownictwa Starostwa
Powiatowego w opolu ptzy ul. l.go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.
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