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' WszczĘclu PosTĘPoWANlA

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczego|nych zasadach pzygotowania i rea|izacji inwestycji w zakresie dróg pub|icznych(Tekst
jedno|ity: Dz. U. z2008 r. Nr 193, poz.1194) ań' 61 s 4 k.p.a'
w dniu 16.09.2011r zostało wszczęte na ządanie Wnioskodawcy : Gminy Dobzeń Wie|ki u|'
Namysłowska 44 postępowanie nr wB. 6744-3-3|2011 w sprawię wydania decyzji o zezwo|eniu na
rea|izację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogigminnej od u|. Wo|noścido E|ektrowni
opole w Czarnowąsach k|asy L szerokości 6 m z obustronnymi poboczamigruntowymi izatoką
autobusową z|oka|izowanej na działkach o nr ewidencyjnych gruntow

obręb Czarnowasy :

16211,40,  110137,  113137,  111137,  112137,  114137,29911,75136,  191/39,  35 ,  119147,
121149,22148, 135148, 136148,29719,297n,432129,462129,29716, 17913,.19413, 195/3,
22614, 19614, 198/5, 22815, 20015, 23015, 20216, 23216, 20417, 23417, 20617, 20glg,210lg,
21219,21419,21619,218110, 220110, 222110,224127, 223110, 225127, 2gglg, 298n,30, 31,
34,29811

W związku z pówyŻszym informuje się, ze w teriffii67 cfnto-cf daty otrzymania-zawiiadoltieRia.--
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy W Starostwie Powiatowym W opo|u-Wydział
Budownictwa.u|.Ksiąząt opOo|skich 27 ||p' pok.212|ub 210 w godz. od 730 do 15 30

z upowaznienia

otzymują

Starostwo Powiatowe w opolu - tab|ica ogłoszeń
Starostwo Powiatowe w Opolu- strona internetowa wwM/powiatopolski.pl BIP
Strony nie będące właścicie|ami |ub uzytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych wnioskiem
poprzez n i n iejsze obwieszczen ie
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44
Urząd Gminy Dobrzeń Wie|ki. strona internetowa
WB A/a
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Pouczenie

I. Zgodnie z Art. 11d. 9 i 10 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegó|nych zasadach pzygotowania i rea|izacji
inwestycji w zakresie drÓg pub|icznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) z dniem
zawiadomienia, o którym mowa W ust. 5, nieruchomoŚci stanowiące własnoŚć Skarbu Państwa bądŹ jednostek
samoządu terytoria|nego' objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwo|eniu na realizację inwestycji drogowej,
nie mogą byó pzedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami a Czynność prawna
dokonana z r&ruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna'
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