Poznań, 14 czerwca 2022 r.
IR-V.7840.3.9.2022.6
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1984 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 35/Z/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.
(IR-V.7840.3.9.2022.6), z rygorem natychmiastowej wykonalności, zatwierdzającej projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielającej pozwolenia
na budowę, na rzecz inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dla inwestycji pn.: „Budowa
i przebudowa linii kolejowej na odcinku 1.1 w zakresie fragmentu linii kolejowej nr 394 Poznań
Krzesiny – Kobylnica na odcinku od km 10,700 do km 12,615, fragmentu linii kolejowej nr 395
Zieliniec – Kiekrz na odcinku od km -0,019 do km 1,535, na odcinku od km 2,629 do km 2,696,
na odcinku od km 5,259 do km 5,900, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie
dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu pn.: Prace na obwodnicy towarowej Poznania”,
zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji
gruntów:
M. Poznań, jednostka ewidencyjna 306401_1, Miasto Poznań
obręb 0002, Głowieniec,
arkusz 1; działki nr ewid.: 3, 4/4, 5/2, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 12/1, 12/2, 16/2, 19, 20;
arkusz 12; działki nr ewid.: 29, 41/1, 41/2, 43, 44, 45, 46, 47, 66/3, 67/1, 68/1, 71/1, 72/1, 73/1,
74/1, 76/1, 77, 78/1, 80/3, 83/1, 84/1, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 93/2, 94, 95/1, 95/2,
96/1;
arkusz 13; działki nr ewid.: 9, 11;
arkusz 14; działki nr ewid.: 3/1;
arkusz 26; działki nr ewid.: 22/1, 22/2, 34/2, 37/2, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59/2;
arkusz 29; działki nr ewid.: 75, 78, 95;
obręb 0001 Główna,
arkusz 61; działki nr ewid.: 7/2;
obręb 0015 Karolin,
arkusz 3; działki nr ewid.: 2/3, 3, 25/1;
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arkusz 4; działki nr ewid.: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 28, 29/1;
powiat poznański, jednostka ewidencyjna 302116_5, Swarzędz
obręb 0002, Bogucin,
arkusz 3; działki nr ewid.: 222/11;
arkusz 6; działki nr ewid.: 235/1, 236/1, 285, 289;
powiat poznański, jednostka ewidencyjna 302104_2, Czerwonak
obręb 0006, Koziegłowy,
arkusz 15; działki nr ewid.: 268/14, 268/15, 268/16, 268/23, 269/9, 270/5, 276/4;
arkusz 16; działki nr ewid.: 313/4, 314/8.
Zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie oraz udostępnienie treści decyzji następuje z dniem
20 czerwca 2022 r. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Treść decyzji została opublikowana na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce
Ogłoszenia/Obwieszczenia. Informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy można
uzyskać telefonicznie pod nr tel. 61 854 1979 w godzinach obsługi klientów (poniedziałek, środa,
piątek od 8.30 do 15.00, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00.) lub mailowo (email:
elewinska@poznan.uw.gov.pl).
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 zamieszczonego w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz w urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg linii kolejowej.
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.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
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