IR-V.7840.3.88.2019.6

Poznań, 18 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 710 ze zm.),
zawiadamiam,
o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 115/Z/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
(IR-V.7840.3.88.2019.6), z rygorem natychmiastowej wykonalności, w sprawie zmiany ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowę nr 89/Z/18 wydanej w dniu 23 sierpnia 2018 r.
(IR-V.7840.3.23.2018.6) dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań
Główny - Szczecin Dąbie - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie)
tj. od km 0+000 do km 52+265; w zakresie układu torowego, układu drogowego, obiektów
inżynieryjnych,
odwodnienia
i
instalacji
sanitarnych,
konstrukcji
budowlanych
i architektonicznych, sieci trakcyjnej oraz elektroenergetycznej” na odcinku od km 0+000
do km 18+360.
Projekt budowlany zamienny dotyczy zmiany przebiegu drogi DD1 na odcinku od km 1+698.35
do km 1+835.41, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr ewid.: 458/5, 458/3, ark. 06, obręb 0010 Rokietnica, jedn. ewid. 302113_2 Rokietnica.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30 grudnia 2019 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
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 oraz na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej: Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Urzędu
Gminy Rokietnica.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia
odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem
możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja
podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
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