
WOJEWODA OPOLSK|

OBWIESZCZENlE WOJEWODY OPOLSKlEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie ań. 6,1 § 4 Kodeksu postępowania adm inistracy.jnego (tekst
jednolity Dz-U. z 2o'l7 r. poz. 1257) o(az arI. 11d ust 5 ustawy z dnia 10.04.2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pub|icznych
(tekst ,jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1496 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z 8 stycznia 2018 r. (znak sprawy lN.1.7820.1,201g.WP) Bańłomieja
Horaczuka - Dyrektora Zaządu Dróg Wojewódzkich w opolu, działającego na podstawie
pełnomocnictwa (uchwała nr 317312017) z 16 stycznia 2017 r., wszczęto postępowanie
w sprawie zmiany decyzji nr lN,l. 7820,1.20'l8.wP z 16 kwietnia 2018 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewódzkiej ff 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km 52+748 do km 54+601
(km lokalny 0+000 do 1+853)

Zgodnie z wnioskiem ww. zmiana polegaó będzie na
1. likwidacji pasa |ewoskrętu i pasa wyłączenia z drogi wojewódzkiej nr 414 na działce

nr 561i5 w km 54+057,80;
2. budowie pasa lewoskrętu i pasa wyłączenia z drogi wojewódzkiej nr 414 na działkę

nr 586/6 w km 54+4o4,4o;
3. zmianie projektu stałej organizacji ruchu na odc. od km 53+862,38 do 54+60,1,00;

4, pzedłużeniu projektowanego przepustu z tut żelbetowych o 800 W ciągu drogi

Wojewódzkiej nr 414 w km 54+245,10;
5. likwidacji projektowanego ośWietlenia na odcinku od km 53+960 do 54+150,00;
6. budowie oświetlenia na odcinku od km 54+217 ,o0 do 54+570,00.

W terminie 21 dni od daty ukazania Się niniejszego obwieszczenia zainteresowane
strony mogą w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział lnfrastruktury
i Nieruchomości (pok, 423, lV piętro budynku oUW W opolu, ul. Piastowska 14)
w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy, uzyskac
wyjaśnienia w sprawie i zgłosić ewentua|ne uwagi i wnioski.
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