STAROSTA NYSKI
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa
AB.6744.4.2019.EK

Nysa, 2 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Nyskiego
Na podstawie art. 1lf ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 1474), art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49
ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 ze zm.)
zawiadamiam,
że 23 sierpnia 2019 r. na wniosek Zarządu Powiatu Nyskiego zs. w 48-300 Nysa, ul.
Piastowska 33, została wydana decyzja nr 4/19 (znak sprawy AB.6744.4.2019.EK) o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1663 O na odcinku Obwodnica Nysy - Radzikowice” usytuowanej na
obszarze: gminy Nysa, obręb Radzikowice.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z tą decyzją niżej
wymienione działki przeznaczone pod przebudowę i rozbudowę drogi zostaną przejęte przez
Powiat Nyski. Przejęcie prawa własności nastąpi z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Działki przejęte przez Powiat Nyski:
jednostka ewidencyjna : Nysa - obszar wiejski, obręb Radzikowice:
działki nr 230/9, 353/2, k.m. 1; działki nr 451/14, 233/1 k.m. 2; działki nr
173/4, 173/5, 176/6 k.m. 3; działki nr 177/1, 103/3 k.m. 4
Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub
zarządcy nieruchomości ww. działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze
oddziaływania obiektu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty
Nyskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Wydziału
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie przy ul. Parkowej nr 2, pok. 01.
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