0 9 GRU 2016

Poznań,

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-V.7840.318.2016.10

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1812) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam
0 wszczęciu na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., z siedzibą w Konstancinie
Jeziorna, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
1udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:
,.Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła
Krzewina (ETAP III) w zakresie od słupa nr 220 (z wyłączeniem słupa nr 220) do bramek
liniowych 400 kV w SE Piła Krzewina,
w ramach zadania budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz”,
zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działki: nr 177/5, 179/6, 179/8, 180/3, 180/4, AM-2, obręb 0006 Krzewina,
jednostka ewidencyjna 301903 2 Kaczory.
Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 k.p.a. w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia
strony
mogą zapoznać
się osobiście
lub przez pełnomocnika
ze zgromadzonym materiałem i dowodami, wypowiedzieć się co do ich zawartości, składać
pisemne i ustne wnioski, uzyskać wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy
w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18,
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, gmach C, pok. 237, w godzinach obsługi klientów
(poniedziałek od 8.15 do 16.00, środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00
do 15.15), tel.61-854 14-86.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za d<'
publicznego ogłoszenia.
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