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WOJEWODA OPOLSKI
Opole, dnia 28 stycznia 2022 r.

IN.I.7820.1.2022. KD

Obwieszczenie Wojewody Opolskie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek z 4 stycznia 2022 r. (data wpływu do tut. organu 5 stycznia 2022 r.) 

Zarządu Województwa Opolskiego reprezentowanego przez Pana Mirosława 

Sokołowskiego - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 5612/2018 z 11 czerwca 2018 r., 

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Chróścina".

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących 

nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki :

 w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy 
drogi wojewódzkiej nr 435 : 

69*, 126 (po podziale 622/126*, 623/126), AM-2, obręb 0001 Chróścina Opole, 

Gmina Dąbrowa

* nr działek znajdujące się w liniach rozgraniczających – stanowiące pas drogowy drogi 

wojewódzkiej nr 435

 działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi, ale stanowiące 
teren niezbędny dla obiektów budowlanych
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455/92*, 456/92*, 504/101*, 502/101*, 496/104*, 554/114*, 479/117*, 595/81*, 

597/81*, 87*, 588/91*, 587/91*, 268/104*, 120*, 123*, 598/129*, 529/132*, 367/132*, 

135*, 561/138*, 547/148*, 548/148*, 141*, 500/133*, 369/133*, 128*, 565/127*, 122*, 

121*, 453/116*, 452/116*, 115*, 107*, 105*, 591/100*, 97*, 499/86*, 513/104*, 110*, 

553/114*, AM-2, obręb 0001 Chróścina Opole, Gmina Dąbrowa 

* nr działek znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi, ale stanowiące teren niezbędny 

dla obiektów budowlanych

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być 

przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, o możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie 

materiałów dowodowych. Czynności tych można dokonać w Opolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Opolu – Wydział Infrastruktury i Nieruchomości w godzinach pracy 

urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub poprzez wiadomość 

e-mail (77 4524185 lub kduda@opole.uw.gov.pl).

Z up. Wojewody Opolskiego

Magdalena Turek
Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
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