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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora –
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez
pełnomocnika pana Mirosława Szwarca, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Przebudowa z budową linii kolejowej na odcinku 1.1 – Linia kolejowa nr 395
na odcinku od km 1.535 do km 5.315 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz pełnieniem nadzoru autorskiego
w ramach projektu pn. Prace na obwodnicy towarowej Poznania”,
zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji
gruntów:
Miasto Poznań, jednostka ewidencyjna: 306401_1, M. Poznań:
obręb 0015 Karolin: ark. 4, dz. nr ewid.: 25, 26, 27, 28, 29; ark. 5, dz. nr ewid.: 1, 2;
ark. 10, dz. nr ewid.: 2, 5, 23; ark. 11, dz. nr ewid.: 4, 7, 10, 13, 16, 19;
gmina Swarzędz, jednostka ewidencyjna: 302116_5 Swarzędz – obszar wiejski:
obręb 0002 Bogucin, dz. nr ewid.: 49/5, 50/2, 51/1, 52/1, 53/6, 55/2, 59/2, 230/36, 230/27, 230/28,
201/7, 202/1, 234/1, 56/8.
Zakres niniejszego postępowania zgodnie z właściwością wojewody, określoną w art. 82 ust. 3
pkt 3a i 5 ustawy, obejmuje przebudowę linii kolejowej nr 395 Zieliniec – Kiekrz na odcinku
od km 1.535 do km 5.315, w zakresie: przebudowy układu torowego wraz z odwodnieniem, siecią
trakcyjną i elektroenergetyką nietrakcyjną, budowy sieci i urządzeń teletechniczych i sterowania
ruchem kolejowym, remontu mostu w km 2.695 i nastawni dysponującej Kg w km 3.400,
przebudowy kolizji sieci zewnętrznych.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie następuje z dniem 5 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy zawiadomienie stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie
poprzez obwieszczenie we właściwych miejscowo urzędach gmin ze względu na lokalizację
inwestycji.
Na podstawie art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony postępowania strony mogą uzyskać
informację o przebiegu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy telefonicznie
pod nr. tel. 61 854 19 79 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 lub mailowo (email:
elewinska@poznan.uw.gov.pl). W toku postępowania strony mogą składać wnioski, uwagi lub
zastrzeżenia pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.
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Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu na podstawie § 15 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.) wprowadził od dnia 22 czerwca 2020 r. do odwołania
ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Bieżące
informacje dotyczące funkcjonowania WUW w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej
www.poznan.uw.gov.pl.
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