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OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI

o ZEZW oLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DRoGowEJ

Napodstawie art. l1f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia2}}3 t. o szczególnych zasadach
przygotowania i reaIizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz afi. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (ednolity tekst Dz. U. z2013 r, poz.267)

zawiadamiam,
żę Starosta opolski decyĄązf5 |lltego 2015 r. (znakwB.6744,3,9.2014,AŁ) zezwoIit' Gminie
Dobrzeń Wielki na rea|izację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych
ul. Sienkiewicza i odcinka ul. KwaŚnej wraz z przebudową przepustu, budowąkanalizacji
deszczowej i kanału technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej, rozbudową
oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, linii napowietrznej nln i przyłącza
kablowego n/n oraz przebudową sieci teletechnicznej, w miejscowości Chróścice' na dziaŁkach
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

dziaŁki znajdujące się w liniach rozgrariczających teren inwestycji stanowiące pas dróg
gminnych: 17511605, 19441607, 19431607, 15441607, 15451607, 19231607, 19511607,
19521607,2143/590 k.m. 4 obręb Chróścice oruz I342lI73,8481176,8511176, 10671177,
10661177, 886/178, 8871178, 10971179, 10981179, r0r9lr80, 487118r, 5651192, 566llgf,
10391154, 1246/153, 12891167, 1287116l, 12841169, 12831169, 12821169, Ifg0l169,
|2.l8l17f, |2761173,I90,931lI37 k.m. 3 obręb Chróścice'
dziaŁki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego dróg gminnych,
ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych (wymiana gruntu, przebudowa
przepustu) : 989 l I 53, 1245 l I 53, If66 l I 65, 1290 l I 67 k.m. 3 obręb Chróścice,
działki znajdujące się poza liniami rozgtaniczającymi teren pasa drogowego dróg gminnych,
ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych, na których nastąpią ograniczenia
w korzystaniu nieruchomości: 21441590 k.m. 4 obręb Chróścice oraz 1077, |2881167,
12861169, 12851169, r28Ur69, 8481176, 10661177, 8871178, r0g7lt7g, I0ggll79, g061164,
1080/164' 487lI8I k.m. 3 obręb ChróŚcice.

W zwiryku z povtyŻszym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, informuję, ze zawiadomienie niniejsze uwaza się za dokonane po upływie
cztemastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów orazw prasie lokalnej.

. Z tteścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa
Powiatowego w opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju2}2 w godzinach pracy urzędu.
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