Poznań, 12 grudnia 2016 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR.III-6.71190-14/10

OBWIESZCZENIE
o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 1l f ust. 7, w związku z art. 1lf ust. 3, 4, art. Ili ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 36a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
zawiadamiam,
że dnia 9 grudnia 2016 r. (znak IR.III-6.71190-14/10) została wydana decyzja o zmianie
ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2010 r. nr 21/2010
(znak IR.III-6.71190-14/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi ekspresowej S-ll Poznań - Kępno - granica województwa na odcinku
obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz
z rozbudową ul. Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 od Al. Słowackiego do węzła „Ostrów
Wielkopolski” na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej
S -ll, zmienionej ostatecznymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia
2012 r., 7 czerwca 2013 r. i 30 września 2016 r. (znak IR.III-6.71190-14/10), w związku
z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie drogi
ekspresowej S-ll od km 412+050 do km 413+040. Decyzji nadano rygor natychmiastowej
wykonalności.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości
16/18, budynek C, pok. 3 (tel. 61-854-13-07), w godzinach pracy Urzędu. Treść decyzji
została również zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce
Ogłoszenia/Obwieszczenia.
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za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia
stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 1lf ust. 3 ustawy, w związku z ait. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23
ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-17-08, fax 61-854-15-39
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117
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Wojewódzkim w Poznaniu, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg
drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej
tych urzędów.
Jednocześnie na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
podaję do publicznej

wiadomości

informację
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Wielkopolskiego i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 listopada 2016 r. (znak
WOO-II.4242.18.2016.EK.9) i opinią Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2
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