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OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY  WIELKOPOLSKIEGO 
o wznowieniu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - zwanej dalej Kpa,, w związku  

z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433 ze 

zm.), 

zawiadamiam 

że postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (znak: IR-V.7840.158.2018.5) wznowiono 

na wniosek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego postępowanie administracyjne zakończone 

ostateczną decyzją nr 224/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2017 r. 

o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn.:  

„Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica – Lisewo od km 0+000 

do km 8+330, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie”,  

obręb ewid.: 0712 Ruda Komorska; 0708, Lisewo,  

jedn. ewid.: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski, 

 

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 31 października 

2018 r. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane 

po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie  

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i właściwych miejscowo urzędach 

gmin ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych tych gmin  

oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Na podstawie art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się 

z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział 

Infrastruktury i Rolnictwa, pok. nr 222 bud. C, tel. 61-854-15-37 w godzinach pracy urzędu 

(poniedziałek 8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15), po 

uprzednim uzgodnieniu godziny. W toku postępowania strony mogą składać ewentualne 

uwagi.  

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego 

Jacek Wróblewski 

Kierownik Oddziału 

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

http://www.poznan.uw.gov.pl/
mailto:ir@poznan.uw.gov.pl
http://www.obywatel.gov.pl/

