
WOJEWODA OPOLSKI

IN.I.746.4.2019.AD Opole, dnia  15 marca 2019 r. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 

celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku 

z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 

reprezentowanych przez Jerzego Dula i Damiana Sawko, zostało wszczęte postępowanie 

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji 

polegającej na przebudowie  peronu kolejowego przystanku osobowego Budzieszowice wraz 

z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. w ramach zadania o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii 

kolejowej nr 287 Nysa – Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 287 Nysa – Opole”, działka nr ewid 41, AM. 1, powiat nyski, gmina Łambinowice 

obręb Budzieszowice.

Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana na działce oznaczonej 

w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 410 AM 1, obręb Budzieszowice, 
jednostka ewidencyjna Łambinowice.

Strony postępowania mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i składać 

ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 

– Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości (pok. 434, IV piętro budynku OUW w Opolu, 

ul. Piastowska 14, w godzinach pracy urzędu do dnia wydania orzeczenia w przedmiotowej 

sprawie.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja
Z-ca Dyrektora Wydziału

 Infrastruktury i Nieruchomości



Umieszczono w miejscu publicznym
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