IR-V.7840.3.107.2018.6

Poznań, 6 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
zawiadamiające o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2117 ze zm.)
zawiadamiam,
o wydaniu postanowienia z dnia 6 grudnia 2018 r. (znak: IR-V.7840.3.107.2018.6) nadającego
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 116/Z/18 z dnia
14 listopada 2018 r. (znak: IR-V.7840.3.107.2018.6), zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, na inwestycję pn.: „Modernizacja linii kolejowej E59
na odcinku Wronki – Dobiegniew od km 52+265 do km 81+877 w ramach projektu Prace na linii
kolejowej E59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie. LOT C.1 od km 52+265 do km 53+500. Linia
kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu
12 grudnia 2018 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.), zawiadomienie stron postępowania uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
Z treścią wydanego postanowienia można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika
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.
Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego: wnioskodawcy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania postanowienia, pozostałym stronom w terminie 7 dni od dnia publicznego
ogłoszenia zamieszczonego w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach.
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