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WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-Y.7840.3.121.2015.6

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o zgromadzonej dokumentacji
Na podstawie art. 9ac ust. la ustawy z dnia 28 marca 2003r. - o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1297 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam
strony postępowania administracyjnego, że organ zgromadził wymagane prawem dokumenty
w sprawie prowadzonej na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ireneusza Kota, dotyczącej
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Przebudowa stacji Kościan od km 121.180 do km 123.300 w zakresie układu torowego,
robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury,
obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do lkV od km 120.900 do km 123.300,
robót drogowych od km 121.100 do km 123.300,
usunięcia kolizji elektroenergetycznych od km 121.140 do km 123.300,
zewnętrznych sieci i instalacji od km 121.140 do km 123.310.
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 kościański, gmina Kościan
obręb Nacław - ark. 1, dz. nr ewid.: 73/11, 72, 73/10, 64/5, 63/2, 63/3, 64/3, 65/7, 198/1;
ark. 2, dz. nr ewid.: 189/1, 190, 68/1, 199, 200/1;
powiat kościański, miasto Kościan
obręb Kościan - ark. 5, dz. nr ewid.: 537/25, 537/33, 536/9, 537/23, 537/7, 536/7, 536/5;
ark. 20, dz. nr ewid.: 1963/10, 1963/5, 1963/2, 1963/6, 1963/4, 1962/1, 1963/3, 1958/1, 1961/1,
1960/5, 1957/1, 1960/3; ark. 21, dz. nr ewid.: 1991/1, 1999, 1998/1, 2000/9, 1985/5, 2000/4,
2000/18; ark. 22, dz. nr ewid.: 2199/1, 2192/1; ark. 30, dz. nr ewid.: 2971/1; ark. 31, dz. nr ewid.:
3207/1, 3207/3, 3207/4, 3232/1, 3233/1, 3231/1, 3234/1, 3234/3, 3235/1, 3238, 3239/2, 3239/1,
3241/1, 3243, 3244/2, 3246/5, 3246/1; ark. 43, dz. nr ewid.: 3931/1, 3930/1, 3929/1, 3927/1,
3926/1, 3925/1; ark. 50, dz. nr ewid.: 522/1, 536/8, 519/3, 535; ark. 53, dz. nr ewid.: 3924/1,
3923/1, 3922/1,3921, 3920, 3907, 3908/1.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez
pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pokój nr 229,
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 doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu, zostanie wydana
decyzja w oparciu o dowody i materiały zgromadzone podczas postępowania administracyjnego.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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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. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania
ww. przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu postanowieniem z 24 maja 2016r. (znak: W00-II.4242.22.2015.WM.10)
uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 11 sierpnia 2016r. została
uzupełniona dokumentacja projektowa.
Po skutecznym zawiadomieniu stron postępowania, dokonanym w trybie art. 9ac ust. la
ustawy - o transporcie kolejowym, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

