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WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-Y.7840.3.40.2016.6

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o zgromadzonej dokumentacji
Na podstawie art. 9ac ust. la ustawy z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 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 Bojanowo od km 73.950 do km 76.150
w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej,
obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV,
robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji.
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 i budynków:
powiat rawicki, gmina Bojanowo
obręb Gołaszyn - ark. 1, dz. nr ewid.: 350/1, 343/7; ark. 2, dz. nr ewid.: 317/3, 309/1, 308/3,
300, 305/1, 299/110, 299/116; ark. 3, dz. nr ewid.: 885, 410/31, 880/8, 904/9, 905/7, 412/1,
411/1, 878/3, 871/3, 1094/3, 426, 1101, 413/2, 415/25, 415/23, 415/1, 1100, 418/3, 418/1,
423/7, 779/3, 797/2, 1093/9, 774, 908/1, 777/1;
powiat rawicki, gmina Bojanowo - miasto
obręb Bojanowo - ark. 11, dz. nr ewid.: 778/3, 777/1; ark. 9, dz. nr ewid.: 658/7, 658/6,
658/10, 658/1 1, 658/1, 658/3, 658/2.

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

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 tenninu, 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.
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 6 października 2016 r. (znak: WOOII.4242.17.2016.AB.7), uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Po skutecznym zawiadomieniu stron postępowania, dokonanym w trybie art. 9ac ust. 1a
ustawy - o transporcie kolejowym, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane
dowody i materiały.

