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WOJEWODA OPOLSKI
Opole, dnia 24 stycznia 2023 r.

IN.I.7820.27.2022. KD

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 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 2022 r. poz. 176 ze zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek z 24 listopada 2022 r. (data wpływu do tut. organu, zmienionego 

4 stycznia 2023 r.), Zarządu Województwa Opolskiego, działającego przez 

pełnomocników Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Wójta Gminy Łubniany, 

reprezentowanych przez Pana Sebastiana Raudzis, wszczęto postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup - 
Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej."

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 461 : 

1051/91*, 1099/92 (po podziale 1292/92*, 1293/92), 1100/92 (po podziale 1294/92*, 

1295/92), AM-2, obręb 0086 Kup, Gmina Dobrzeń Wielki

156 (po podziale 156/1*, 156/2), AM-6, obręb 0086 Kup, Gmina Dobrzeń Wielki

81/1*, 83/1*, 85/1*, 87/1*,126/1, AM-9, obręb 0086 Kup, Gmina Dobrzeń Wielki

136/6 (po podziale 136/7*, 136/8), 138 (po podziale 138/1*, 138/2), AM-9, obręb 

0010 Brynica, Gmina Łubniany
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* nr działek znajdujące się w liniach rozgraniczających – stanowiące pas drogowy drogi 

wojewódzkiej nr 461

 działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi, ale stanowiące 
teren niezbędny dla obiektów budowlanych

136/6 (po podziale 136/7, 136/88), 138 (po podziale 138/1, 138/28), AM-9, obręb 

0010 Brynica, Gmina Łubniany

*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

Małgorzata Zagaja
Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
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Obwieszczenie zamieszczono na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 

w dniu 
……………………………………..

Obwieszczenie opublikowano w 
urzędowym publikatorze 
teleinformatycznym (Biuletynie 
Informacji Publicznej)

w dniu ……………………………………..

Pieczątka Urzędu Pieczątka Urzędu

Podpis wraz z pieczątką osoby odpowiedzialnej 

za publikację.

Podpis wraz z pieczątką osoby odpowiedzialnej za 

publikację.
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