Poznań, 27 sierpnia 2018 r.

IR-V.7840.3.103.2018.6

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2117 ze zm.),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowę 32/Z/17 z dnia 8 czerwca 2017 r. (IR-V.7840.3.143.2016.6), wydanej przez Wojewodę
Wielkopolskiego na rzecz inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dla inwestycji pn.:
„Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja
linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew –
Swarzędz – prace przygotowawcze”, w zakresie budowy i przebudowy linii nr E20 na odcinku
Żychlin - Barłogi od km 144.650 do km 172.000.
Projekt budowlany zamienny obejmuje zmiany w zakresie przebudowy przepustów: w km 157.358,
w km 158.586, w km 161.554, w km 165.755 linii kolejowej E20, na nieruchomościach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako:
jedn. ewid. 300909_2 Olszówka
obręb 0007 Krzewata, działki o nr ewid.: 26/1, 64/1;
obręb 0020 Złota, działka o nr ewid.: 158;
jedn. ewid. 300906_5 Kłodawa – obszar wiejski
obręb 0010 Górki, działka o nr ewid.: 23;
obręb 0020 Pomorzany Fabryczne, działki o nr ewid.: 154/4, 156/2;
jedn. ewid. 300905_2 Grzegorzew
obręb 0011 Ponętów Dolny, działki o nr ewid.: 142/1, 142/2, 142/6.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Urzędu Gminy w Olszówce, Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
oraz w prasie lokalnej.
Na podstawie art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się
z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział
Infrastruktury i Rolnictwa, pok. nr 229 bud. C, tel. 61-854-19-79 w godzinach pracy urzędu
(poniedziałek 8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15), po uprzednim
uzgodnieniu godziny. W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Tomasz Małyszka
z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
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