Poznań, 12 czerwca 2019 r.
IR-V.7840.3.25.2019.6

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 2019 r. poz. 710 ze zm.),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowę nr 86/Z/16 wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 7 czerwca 2016 r. (znak:
IR-V.7840.3.155.2015.6), na rzecz inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dla inwestycji pn.:
„Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na stacji Leszno
od km 94.750 do km 97.675”.
Projekt budowlany zamienny obejmuje zmianę sposobu sterowania ruchem kolejowym na terenie
stacji Leszno wraz ze zmianą dotyczącą infrastruktury towarzyszącej – telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej, przebudowę budynku Sekcji Eksploatacji dla potrzeb Lokalnego Centrum
Sterowania wraz z zagospodarowaniem terenu, na odcinku od km 94+750 do km 97+675,
na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: obręb 0002 Leszno, jedn. ewid.
306301_1 M. Leszno działki nr ewid.: 63/1, ark. 62, 6/6, 10, ark. 57, 67/3, 100/5, 137/5, ark. 56, 1/18,
1/32, 1/38, 1/39, 1/40, 1/45, 1/46, 1/50, 5/4, ark. 7, 41/2, 44/6, 44/12, ark. 4;
obręb 0001 Gronowo, jedn. ewid. 306301_1 M. Leszno, działki nr ewid.: 333/1, 333/2, 333/16,
333/18, 333/19, 333/20, 333/22, 333/26, 333/29, 333/39, 333/41, ark. 120; 332/16, 332/17, ark. 117.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 17 czerwca 2019 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 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 Miasta Leszna 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
Jacek Wróblewski
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