OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2013r.
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia
28 marca 2003r. – o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 ze zm.),
zawiadamiam,
strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika:
Pana Stefana Granatowicza, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Przebudowa stacji Mosina od km 144.400 do km 147.300 w zakresie układu torowego, robót
drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów
inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury,
zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. „Modernizacja linii kolejowej
E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań”
w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1”
zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów:
powiat poznański, gmina Mosina
obręb Mosina - ark. 43, dz. nr ewid.: 2753/5, 2751/1, 2750/7, 2750/5, 2749/8, 2762, 2757/3, 2757/4, 2484/1;
ark. 40, dz. nr ewid.: 2758/15, 2758/16; ark. 36, dz. nr ewid.: 2478/1, 2480/3, 2484/5, 2483/1, 2487/1, 2488,
1909/7, 1975/1; ark. 37, dz. nr ewid.: 2485/1, 2486/1, 2124/3, 2117/1, 2116/1, 2127/8, 2127/6, 2127/10,
2123/2, 2126/11, 2126/13, 2126/8, 2126/2, 2125/3, 2123/1, 2124/1, 2124/3, 2125/1; ark. 35, dz. nr ewid.:
1901/1, 1909/5, 1908/3, 1911, 1977/1, 1900/3, 1897/3, 1899/1, 1975/3, 1898/1, 1978/1, 1979/1, 1979/2,
1981/1, 1865/1, 1897/1, 1866/1, 1913/1, 1975/5, 2012, 2010/3, 2011/5, 2011/7, 2011/9; ark. 23, dz. nr ewid.:
2007/1, 2006/3, 1202, 1995/1, 1203, 2001/1, 1316, 1318/1, 1312/3, 1310/1, 1311; ark. 22, dz. nr ewid.:
2036/1, 2019/1, 1205/10, 2013, 3205/1, 1199/3, 1195/1; ark. 19, dz. nr ewid.: 1194/1, 1157/1, 1156/11,
1156/13, 1156/9, 1149/7; ark. 17, dz. nr ewid.: 1267/1, 3185/1; ark. 15, dz. nr ewid.: 1273, 1274/3, 1274/4,
1271, 1272/1, 817/1,

o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy, przed wydaniem
decyzji pozwolenia na budowę, 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, w terminie
5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Po upływie tego terminu, zostanie wydana decyzja w oparciu o dowody i materiały
zgromadzone podczas postępowania administracyjnego.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 i art. 90 ustawy
z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania
ww. przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 maja 2013r. (znak: WOOII.4242.35.2012.EM) uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a pełnomocnik
inwestora uzupełnił projekt budowlany w zakresie wymagań wynikających z ww. uzgodnienia oraz
o brakującą dokumentację stanowiącą część projektu budowlanego.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Ewa Ślęzak
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

