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Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 176 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek z 23 marca 2022 roku (data wpływu do tut. organu 5 kwietnia 2022 r., 

uzupełnionego w dniu 10 maja 2022 r.) Zarządu Województwa Opolskiego 

reprezentowanego przez Bartłomieja Horaczuka Dyrektora Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu działającego na podstawie Uchwały nr 3173/2017 

z 16 stycznia 2017 r., w dniu 29 czerwca 2022 r. została wydana decyzja (znak 

sprawy IN.I.7820.6.2022.WP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 454 w m. Świerczów (od km 39+025 do km 39+665).

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:

36/1*, 217*, 203/1*, 202/1*, 218/1*, 216/1*, 213/1*, 214/1*, 197/7 (po podziale 

197/10*, 197/11), 197 (po podziale 197/8*, 197/9), 198 (po podziale 198/1*, 198/2), 

199 (po podziale 199/1*, 199/2), 225/3 (po podziale 225/7*, 225/8), 225/5 (po 

podziale 225/9*, 225/10), 225/6 (po podziale 225/11*, 225/12), 226/1 (po podziale 

226/3*, 226/4), 230/2 (po podziale 230/3*, 230/4)

 ark. mapy 1, obręb Świerczów;
36/2*, ark. mapy 4, obręb Świerczów

*nr działki znajdujący się w liniach rozgraniczających teren inwestycji 



 poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących 
teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

50* ark. mapy 1, obręb Świerczów
*nr działek znajdujące się w liniach terenu niezbędnego

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą 

zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – Wydział Infrastruktury 

i Nieruchomości po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mail (nr telefonu 

77 45 24 403 lub 77 45 24 130) w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja
Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości



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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