
OBWIE SZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o poztvoleniu na budowę linii kolejowej

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednotity
Dz.U.z2000 r.Nr98, poz.1071 zpoźruejszymizmianami),art'9acustawy zdnia28marca
2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z2007r. nr |6,poz.94 zpóźn. zmiinami) oraz art.95
ust 3 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałvwania
na środowisko (Dz.U. z 2008r. nt |99, poz. 1227 z poźn. zmianami)

ze na wniosek Pana.Ryszarda Zi"^1,?;":':i:#"J;Łil nu podstawie pełnomocnlctwa PKP
Polskich Linii Kolejowych S'A Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawi e oddział
we Wrocławiu, została wydana decyzja znak IN.V ,7840.3.17.zolz,oB z dnia 28.09.2OI2r.
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.
,,Remont z przebudową wiaduktu kolejowego w km |2,893linii kolejowej CE.3ó opote
Groszowice - Wrocław Brochów,, zlokalizowanej na działkach oznaózonych w opeńcie
ewidencji gruntów i budynków numerami 484145,486153,4g2l58 obręb Czarnowąsygmina
Dobrzeń Wielki

Z tteścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznaÓ się w opolskim lJrzędzie
Wojewódzkim w opolu _ Wydział Infrastruktury i Nieruchomośói ( pot. 436, Iv piętro
budyŃu oUW w opolu, ul. Piastowska 14 ) w godzinach pracy urzędu. 

.

od przedmiotowĘ tecyzji słuŻy stronie odwołanie do Głównego Inspeictora }.Tacizoru
Budowlane go, za p o średnictwem Woj ewody opolskiego.

odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się
za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

Równocześnie w zwięku z art. 95 ust 3 ustawy z dnia 3 puŻdziemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ldzia|ę społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości
informację o wydanej ww' decyzji i możliwościach zapoziarui się z' dokumentacją sprawy'
w tym z lugodnieniem Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska * 

.opoi.'

oraz opiniąPaństwowego Woj ewódzkiego Inspektora Sanitarne go w opolu.

Umieszczono w miejscu publicznym
B

Dnia.

Z up. WoJEWobY OPOTSKIEGO


