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BS.6740.1.3.2016 Krapkowice, dnia 10 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. l l f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031z późn. 
zm.), informuje się o wydaniu decyzji Nr 1/2017 z dnia 10 marca 2017 r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla Burmistrza Zdzieszowic z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. B. Chrobrego 34 
pod nazwą: .„Przebudowa ulicy Młyńskiej w Januszkowicach"

Lokalizacja inwestycji: obręb Januszkowice:

z k.m. 3 działki nr 402/1, 375 
z k.m. 5 działka nr: 493,
z k.m. 9 działki nr:760, 761, 750, 755/7, 755/19, 756, 757/1, 757/2, 757/3, 759, 763/1, 763/4, 768/6, 
771/2, 772/3, 772/4, 772/1, 773, 775, 777, 790, 798/2, 838, 847/1, 375, 771/1, 768/7.

Numery działek po podziale (stan projektowany, tłustym drukiem działki pod przejęcie): 
obręb Januszkowice:

z k.m. 3 działka nr 402/1 (402/8, 402/9),
z k.m. 9 działki nr:750 (750/ 1, 750/2), 755/19 (755/22, 755/23), 756 (756/1, 756/2), 757/1 (757/4, 
757/5), 757/2 (757/6, 757/7), 757/3 (757/8, 757/9), 759 (759/ 1, 759/2, 759/3), 772/1 (772/5,772/6), 
773 (773/1, 773/2).

W związku z tym informuję, że zgodnie z art. 11 f ust. 4 wyżej cytowanej ustawy strony mogą 
zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach - Wydział Budownictwa 
i Środowiska w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 ,1 piętro, pokój 112 w godzinach urzędowania.

Pouczenie
Zgodnie z art. l i g  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. 
zm.) od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronie odwołanie w terminie 14 
dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy, a dla pozostałych stron w terminie 14 dni liczonych 
od ukazania się zawiadomienia o jej wydaniu w drodze obwieszczenia, za pośrednictwem Starosty 
Krapkowickiego do organu wyższego stopnia, którym jest Wojewoda Opolski.
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