
. Opolski Urzad Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
Owydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózniejszymi zmianami) oraz art. lIf ust. 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z pózniejszymi zmianami),

~-
zawiadamiam

ze na wniosek Bogdana Poliwody Dyrektora Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa Zarzadu Województwa Opolskiego, zostala
wydana decyzja znak IN.V.7820.4.2011.DB z dnia 11.05.2011r. o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 462
w miejscowosci Janów na odcinku od km 11+319,00 do km 12+509,00

Ww. rozbudowa drogi bedzie realizowana na terenie gminy Olszanka na nastepujacych
nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dzialki (w nawiasie
podano numery dzialek po podziale):

w liniach rozgraniczajacych teren stanowiacych pas drogowy:

Obreb Janów, ark. mapy 1 - dzialki nr: 10/1 (lO/lI), 10/2 (lO/B), 136 (136/1), 138 (138/1),
132/1,99/1,91/1 (91/7,91/8),93 (93/1), 80 (80/1),
Obreb Janów, ark. maDY2 - dzialka nr 8

poza liniami rozgramczajacymi teren pasa drogowego ale stanowiacych teren niezbedny
dla obiektów budowlanych:
Obreb Janów, ark. mapy 1 - dzialki nr: 132/2, 157, 60, 152/3, 152/5, 100, 87, 95, 101, 102,
79, 78, 138 (138/2), 93 (93/2), 91/1 (91/9), 136 (136/2)

Z trescia decyzji zainteresowane strony moga zapoznac sie w Opolskim Urzedzie
Wojewódzkim w Opolu - Wydzial Infrastruktury i Nieruchomosci ( pok. 413, IV pietro
budynku OUW w Opolu, ul. Piastowska 14 ) w godzinach pracy urzedu.

Od przedmiotowej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Infrastruktury,
za posrednictwem Wojewody Opolskiego.

Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Doreczenie uwaza sie
za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznegojej ogloszenia.
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