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WOJEWODA WIELKOPOLSKI
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 61 ust. 1, pkt 2 i art. 90 ust. 2,
pkt 1 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,
że przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika
Pana Ireneusza Kota, w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
,,Podstacja trakcyjna Rydzyna w km 85.540 wraz z linią zasilającą
w zakresie przebudowy linii zasilającej podstację trakcyjną Rydzyna,
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 lub ich częściach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji
gruntów:
powiat leszczyński, gmina Rydzyna
obręb Kłoda - ark. 4, dz. nr ewid.: 477/3; ark. 9, dz. nr ewid.: 477/2, 474/5, 474/7.
W ramach udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu można zapoznać
się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej
do protokołu przez okres 21 dni tj. w terminie: od 4 sierpnia 2016 r. do 24 sierpnia 2016 r.,
w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek C, pokój nr 229, w godzinach
urzędowania (poniedziałek 7.30 - 15.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00), tel. 61 854 19 79.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
Zgodnie z art. 35 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu
pozostawia się bez rozpoznania.
Organem administracji właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki
realizacji przedsięwzięcia w ww. zakresie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu, a organem właściwym do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia - Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia
na budowę jest Wojewoda Wielkopolski.

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 1 17

