MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DSR-I.7440.2.2020

Poznań, dnia 29 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.)
oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

ZAWIADAMIAM
Strony postępowania administracyjnego o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji zatwierdzającej na wniosek Inwestora: PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A., z siedzibą przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez
pełnomocnika - Magdalenę Łuczak, opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla dokumentacji
geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie dla projektu pn.: Prace w ciągu
C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew” LCS Inowrocław, część I: LK131 od km 226.750
do km 316.950; LK544 od km 0.000 do km 1.144; LK740 od km - 1.114 do km 2.753; województwo
wielkopolskie, powiat kolski, gmina: Babiak, Dąbie, Olszówka, Grzegorzew; powiat koniński, gmina
Wierzbinek; województwo kujawsko - pomorskie: powiat radziejowski, gmina: Piotrków Kujawski,
Radziejów, powiat inowrocławski, gmina Kruszwica, Inowrocław; województwo łódzkie, powiat łęczycki,
gmina Świnice Warckie”.
W związku z powyższym zapewnia się Stronom czynny udział w przedmiotowym postępowaniu,
obejmujący w szczególności możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia
(adres do doręczeń: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament
Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, bądź skrzynka podawcza w holu głównym Urzędu).
Uwzględniając wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, a także zmiany w funkcjonowaniu Urzędu (praca zdalna), zachęcamy do kontaktu
telefonicznego lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczności nie
możemy zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe
wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
tj. od 15 czerwca 2020 r. do dnia 21 czerwca 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zatwierdzającej
„Projekt …” jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Podstawowe dane o wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszczone
są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamieszczonym na stronie
internetowej: http://www.f7.umww.pl/f7/
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marzena Andrzejewska - Wierzbicka
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska
podpis elektroniczny

___________________________________________________________________________1
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska
al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, tel.: 61 62 66 400, faks: 61 62 66 401

Otrzymują:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
2. Magdalena Łuczak - pełnomocnik
3. Pozostałe Strony - w trybie art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
4. Aa
Data zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej: od 1 czerwca 2020 r. do 14 czerwca 2020 r.

Sprawę prowadzi:
Wioletta Bichler
tel.: 61 626 64 10
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