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OBWIESZCZENIE 

STAROSTY OPOLSKIEGO 
W SPRAWIE DECYZJI  

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ 

Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 176 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – dalej Kpa, 

zawiadamiam, 

że dnia 20 października 2022 r., na wniosek zarządcy drogi – Wójta Gminy Łubniany  
z siedzibą w Łubnianach przy ul. Opolska 104, reprezentowanego przez pełnomocnika 
Sebastiana Raudzisa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  
o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ul. 
Bukowej w miejscowości Luboszyce wraz z przebudową infrastruktury technicznej, na 
nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 
 w liniach rozgraniczających pas drogowy (w nawiasie podano numery działek po podziale): 

787/21, 862/21 (1066/24), k.m. 6, obrębu 0089 Luboszyce, 
 w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych (w nawiasie podano numery działek po 

podziale): 322/148, 795/21, 862/21 (1065/21), 883/21, 886/21, k.m. 6, obrębu 0089 
Luboszyce. 

 W myśl art. 10 § 1 Kpa, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, 
przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag. 
 W związku z powyższym informuję, że od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia 
strony postępowania mogą składać wyjaśnienia, osobiście w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, lub korespondencyjnie na adres Starostwo Powiatowe 
w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, albo za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. 
W przypadku osobistego stawiennictwa, strony postępowania przyjmuje się 
w godzinach pracy Starostwa, po uprzednim telefonicznym umówieniem się 
z pracownikiem prowadzącym sprawę. 
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    Anna Hałenda 
    Naczelnik Wydziału Budownictwa  
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