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WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-Y.7840.3.15.2016.6

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia
28 marca 2003r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.) oraz na podstawie
art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 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 2016r., poz. 353 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania i społeczeństw o,
o

wydaniu

decyzji

Wojewody

Wielkopolskiego

nr 4^L/Z/16

z

dnia

(znak: IR-V.7840.3.15.2016.6), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia
na budowę dla inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ireneusza Kota. na inwestycję pn.:
„Podstacja trakcyjna Rawicz w km 62.350 wraz z linią zasilającą
w zakresie przebudowy linii zasilającej podstację trakcyjną Rawicz, obiektów budowlanych,
elektroenergetyki, kabli zasilaczy trakcyjnych i powrotnych.
Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV,
odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń”,
zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów:
powiat rawicki, gmina Rawicz - miasto
obręb Rawicz - ark. 3, dz. nr ewid.: 2799; ark. 5, dz. nr ewid.: 2814, 2816/1; ark. 6, dz. nr ewid.:
2817;
powiat rawicki, gmina Rawicz
obręb Masłowo - ark. 6, dz. nr ewid.: 288/27, 288/29, 288/31,288/33, 1222/1.
Z treścią wydanej

decyzji

oraz dokumentacją sprawy,

w tym

z uzgodnieniem

środowiskowych warunków realizacji inwestycji wyrażonych w postanowieniu Regionalnego
Dyrektora

Ochrony

Środowiska

w

Poznaniu

z

22

czerwca

2016r.

(znak:

WOO-

11.4242.13.2016.AB.6) oraz opinią sanitarną Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
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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Inspektora Sanitarnego z dnia 1 czerwca 2016r. (znak: DN-NS.9012.731.2015), można zapoznać się
osobiście lub przez pełnomocnika 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. 7.30-14.45), tel. 61 854 19 79. Treść decyzji
została zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego: wnioskodawcy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, pozostałym stronom w terminie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicach
ogłoszeń i stronach internetowych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej.

