OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2014r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy
z dnia 28 marca 2003r. – o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1594 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Ireneusza Kota, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
dla inwestycji pn.:
Przebudowa stacji Leszno od km 97.675 do km 111.250
w zakresie podstacji trakcyjnej Górka Duchowna wraz z linią zasilającą na terenie PKP.
„Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa
dolnośląskiego - Czempiń”
zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów:
powiat leszczyński, gmina Lipno
obręb Górka Duchowna - ark. 1, dz. nr ewid.: 344/1, 99; ark. 2, dz. nr ewid.: 114, 115/1, 116/5, 123/1, 320/1.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuję, że w terminie 7 dni od daty
doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika
z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać pisemne i ustne wnioski w siedzibie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa,
al. Niepodległości 16/18, budynek C, pokój nr 228, w godzinach urzędowania (pon. 7.30-15.30,
wt. – pt. 7.30-15.00), tel. 61 854 19 79.
Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Jacek Wróblewski
Kierownik Oddziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej
w zakresie Dróg, Gospodarki Wodnej, Kolei
i Terenów Zamkniętych

