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WOJEWODA OPOLSKI
IN.I.7820.10.2022.WP

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 2021 r. poz. 735, 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),

zawiadamiam,

że na wniosek z 11 maja 2022 r. (data wpływu do tut. organu 16 maja 2022 r.), 

Zarządu Województwa Opolskiego reprezentowanego przez Bartłomieja Horaczuka 

Dyrektora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu działającego na podstawie Uchwały 

nr 3173/2017 z 16 stycznia 2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: 
Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Szonów (km drogi 
wojewódzkiej nr 416 od km 21+128,25 do km 22+102,34 oraz km drogi 
wojewódzkiej nr 417 od km 9+249,00 do 9+321,07) 

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:
37/6 (po podziale 37/7*, 37/8), 39 (po podziale 39/1*, 39/2), 55/3 (po podziale 55/4*, 

55/5), 56 (po podziale 56/1*, 56/2), 58 (po podziale 58/1*, 58/2), 59 (po podziale 

59/1*, 59/2), 110 (po podziale 110/1*, 110/2), 112 (po podziale 112/1*, 112/2*, 

112/3), 576/4 (po podziale 576/8*, 576/9), 576/7*, 580 (po podziale  580/1*, 580/2) 

ark. mapy 2, obręb 0138 Szonów;

82/1 (po podziale 82/3*, 82/4), 88/1 (po podziale 88/3*, 88/4*, 88/5), 88/2*, 575 (po 

podziale 575/1*, 575/2), 576/6* ark. mapy 1, obręb 0138 Szonów;



Strona 2 z 3

175 (po podziale 175/1*, 175/2), 176 (po podziale 176/1*, 176/2), 177 (po podziale 

177/1*, 177/2), 251*, 252 (po podziale 252/1*, 252/2*, 252/3), 256 (po podziale 

256/1*, 256/2), 329 (po podziale 329/1*, 329/2), 592/3*, 594 (po podziale  594/1*, 

594/2), 602 (po podziale 602/1*, 602/2) ark. mapy 3, obręb 0138 Szonów
*nr działki znajdujący się w liniach rozgraniczających teren inwestycji 

poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny dla obiektów budowlanych:
37/6 (po podziale 37/8*), 39 (po podziale 39/2*), 55/3 (po podziale 55/5*), 56 (po 

podziale 56/2*), 57/5*, 58 (po podziale 58/2*), 59 (po podziale 59/2*), 60*, 110 (po 

podziale 110/2*), 111/1*, 112 (po podziale 112/3*) 562*, 569*, 576/4 (po podziale 

576/9*), 580 (po podziale 580/2*), ark. mapy 2, obręb 0138 Szonów

82/1 (po podziale 82/4*), 82/2*, 83*, 84*, 85*, 88/1 (po podziale 88/5*), 575 (po 

podziale 575/2*) ark. mapy 1, obręb 0138 Szonów

174*, 175 (po podziale 175/2*), 176 (po podziale 176/2*), 177 (po podziale 177/2*), 

252 (po podziale 252/3*), 253*, 254/2*, 255*, 256*, 328*, 329 (po podziale 329/2*), 

592/3*, 594 (po podziale 594/2*), 602 (po podziale  602/2*), ark. mapy 3, obręb 0138 

Szonów

327*, 331/2*, 37/5*, 87* obręb 0138 Szonów
*nr działek znajdujące się w liniach terenu niezbędnego

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 Opolski Urząd 

Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy urzędu 

(po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mail), zapoznać się 
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z zamierzeniami wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłosić ewentualne 

uwagi i wnioski.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Kałuża-Swoboda
Dyrektor

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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