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Poznań, 12 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
zawiadamiam,
że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek złożony przez
Pana Grzegorza Krzystańskiego działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 32/Z/17 z dnia 8 czerwca 2017 r.
(znak: IR-V.7840.3.143.2016.6), wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dla inwestycji
pn.: „Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8
Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek
Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze, w zakresie budowy i przebudowy linii nr E20
na odcinku Żychlin - Barłogi od km 144.650 do km 172.000”, przystępuje się do przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie
wydania zmiany decyzji pozwolenia na budowę.
Organem administracji właściwym do wydania:
- postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed
wydaniem pozwolenia na budowę jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu;
- opinii dotyczących realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny;
- decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla
przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Wielkopolski.
Jednocześnie zawiadamiam, że:
- niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18,
budynek C, pok. 229 (tel. 61 854 19 79), w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 15.45; środa,
piątek od 8.00 do 15.00, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00,
- uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. w terminie od dnia 17 lipca 2019 r.
do dnia 16 sierpnia 2019 r.,
- zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu,
pozostawia się bez rozpatrzenia,
- zgodnie z art. 34 ustawy ooś, uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
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