
 

Pismo Starosty Krapkowickiego znak BS-B.6740.1.3.2019.HH z dnia 16 stycznia 2020 r.  

BS-B.6740.1.3.2019.HH                                                                           Krapkowice, dnia 16 stycznia 2020 r. 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

O WYDANIU DECYZJI 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
  

  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. 

zm.), informuje się o wydaniu decyzji Nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2016 r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla Burmistrza Zdzieszowic, 47 – 330 Zdzieszowice. ul. Bolesława Chrobrego 
34, dla zadania pn.: ,,Budowa drogi na dz.nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą.” 

 

Lokalizacja inwestycji: w liniach rozgraniczających teren inwestycji:  

obręb 160505_4.0007, Zdzieszowice; obręb 160306_2.0079 Poborszów. 

Numery ewidencyjne działek oznaczone w katastrze nieruchomości jako:  
Obręb Poborszów, działki nr: 1091, 1262 z k. m. 6; 1112 z k.m.7; 

Obręb Zdzieszowice, działki nr: 1717, 1723, 1727/1, 1727/2, 1728,1726/1 z k. m. 12. 

 

 W związku z tym informuję, że zgodnie z art. 11f 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, I piętro, pokój 113 w godzinach urzędowania. 

Pouczenie 

 Zgodnie z art. 11g 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 2018 r. poz. 1474 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. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
 Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna. 

Z up. Starosty Krapkowickiego 

 

Henryk Hehmueller 

Kierownik Referatu 

Administracji Architektoniczno – Budowlanej 

Wydział Budownictwa i Środowiska 

 

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego, strona internetowa 

www.bip.powiatkrapkowicki.pl, 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego, strona internetowa 

www.bip.powiatk.kedzierzyn-kozle.pl, 

3. Strona internetowa Gminy Zdzieszowice, 

4. Strona internetowa Gminy Reńska Wieś, 
5. Tablica ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Krapkowice ul. Kilińskiego 1. 

http://www.bip.powiatkrapkowicki.pl/

