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Poznań, 31 maja 2021 r. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, ze zm.) - zwanej dalej ustawą, 

Zawiadamiam 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla 
inwestycji pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” - Linia kolejowa nr 395 od km 2.629  
do km 2.696”. 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej 

Powiat poznański 
Jedn. ewid. 302116_5, Gmina Swarzędz,  
Obręb: 0002 Bogucin,: 
Arkusz 3, dz. o nr. ewid.: 222/2. 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - zwanej dalej Kpa, w związku 
z art. 9o ust. 6 i 6a ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia 2 czerwca 2021 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 
obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii 
kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu 
wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

Zgodnie z art. 10 Kpa strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą 
zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, 
al. Niepodległości 16/ 18, a także mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W toku postępowania strony mogą składać ewentualne 
uwagi do dnia 25 czerwca 2021 r. 

Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz.U. poz. 861) wprowadził od dnia 8 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. 
ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wizyta 
klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. 
We wszystkich sprawach prowadzonych przez WUW w Poznaniu można się kontaktować 
z pracownikami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 lub mailowo  
(tel. 61 854 12 89, e-mail: sslabinska@poznan.uw.gov.pl).  

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego 
Łukasz Michalski 

Kierownik Oddziału Inwestycji 
i Zagospodarowania Przestrzennego 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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