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WOJEWODA OPOLSKI
Opole, 12 sierpnia 2022 r.

IN.I.7821.4.2022.AŻ

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) i art. 11f ust. 3 – 5 

w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 176) zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. wydana została decyzja 

(znak sprawy: IN.I.7821.4.2022.AŻ) uchylająca załącznik Nr 3 do decyzji Starosty 

Nyskiego nr 6/22 z 24 maja 2022 r. zakresie projektu zagospodarowania terenu tom 

I(IV) opracowanego 21 marca 2022 r., i w tym zakresie orzekająca o zatwierdzeniu, 

w miejsce uchylenia, zamiennego projektu zagospodarowania terenu tom I(IV) 

opracowanego 20 lipca 2022 r., stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji, 

zaś w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Starosty Nyskiego nr 6/22 

z 24 maja 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w ulicy Franciszkańskiej wraz z rozbudową 

i przebudową innych dróg publicznych tj. drogi wojewódzkiej przy ulicy Grodkowskiej 

w Nysie realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi 

gminnej w ulicy Franciszkańskiej wraz z rozbudowa i przebudową skrzyżowania 

drogi gminnej ul. Franciszkańskiej z drogą wojewódzką ul. Grodkowska w Nysie.”

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 774524130, 774524343.

Na powyższą decyzję przysługuje stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu, który wnosi się za moim pośrednictwem, w terminie 

30 dni licząc od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 11f  ust. 3 w związku 

z art. 11f ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych niniejszą decyzję doręcza się inwestorowi, a pozostałe 

strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku 



Strona 2 z 2

zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie decyzji uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. obwieszczenia).

Z up. Wojewody Opolskiego

Magdalena Turek
Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Załączniki:
Pismo otrzymują:

Umieszczono w miejscu publicznym

dnia…………………………………
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