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WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-Y.7840.17.2016.2

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. - o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.) oraz na podstawie art. 72
ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - 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.),
zawiadamiam

0 wydaniu decyzji nr 254/16 (znak: IR-V.7840.17.2016.2) o pozwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej z dnia 30 września 2016 r. dla
inwestycji pn.:
„Rów Polski - regulacja w km 21+100-28+200”,
na rzecz inwestora - Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanego przez Dyrektora
Rejonowego Oddziału w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
1 Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, budynek C, pokój 229,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.30-16.00, wtorek - piątek 8.15-14.45),
tel. 61-854-17-60 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Treść decyzji została
również zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce
Ogłoszenia/Obwieszczenia.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia o jej wydaniu poprzez: obwieszczenie zamieszczone w prasie lokalnej,
na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych w Wielkopolskimi/Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu oraz w Urzędzie Miejskim w Poniecu.
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