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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIE GO

o wydaniu decyz1i uclrylającej w części decyzję nr 224lI7 z dnia 30 pażdziernika 2017 r.
tl pozwo len iu na r e aItzacj ę inwe stycj i prz e c iwp owo dz iowej

Na podstawie aft.49 ustawy z dnła 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z aft. I0 ust. l ustawy z dnta

8lipca 2010r. o szczegolnych zasadach przygotowania do realizącji inwestycji w zakresie

budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 22018 r., poz. 433 ze zm.),

zawiadamiam

że po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym wznowionym na wniosek Zarządu

Powiatu Wrzesińskiego, została wydana w dniu 5 kwietnia 2019 r. decyzja uchylająca w części

decyzję nr ŻŻ4lI7 z dnia 30 paździem1ka Ż0I7 r. (znak: IR-V.7840.136.2017.2) o pozwoleniu

na r e alizację i nwe stycj i prz ec iwp owo dz i owej p n. :

,,Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica - Lisewo
od km 0+000 do km 8+330 gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie'',

na rzecz inwestora - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanego ptzez Pana

Arkadiusza Błochowiaka - Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i LJrządzen Wodnych

w Poznaniu.

Jednocześnie zawiadamiam, ze publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu
18 kwietnia 2019r. Zgodnie z afi'.49 s Ż ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z Ż0I8 r., poz. Ż096 ze zm.), zaw\adomienie uwaza się

za dokonane po upłyłvie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie informacji

do publicznej wiadomości poptzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Wielkopolskim
IJrzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz we właściwym miejscowo ,lrzędzie gminy, a talże
stronie intemetowej gminy i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu oraz W prasie lokalnej. l'reść decyzji została równiez zamieszczona

na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce ogłoszenia/ obwieszczenta.

Z treścią wydanej decyzjl oraz dokumentacją Sprawy można zapoznać się osobiście

\ub przez pełnomocnika w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

al. Niepodległości 16118, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, gmach C, pok. 22Ż, w godzinach

obsługi klientów (poniedziałek od 8.15 do 16.00, środa i piątek od 8.15 do 15.15, wtorek

i czwaftek od 12.00 do 15.15), tel. 6l 854 1531.

od decyzji słuzy Stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju

w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia stron o jej wydaniu.
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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 zrzeczenlv się prawa do wniesienia odwołanta przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzęczenie się prawa do wniesienia
odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do
wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzel<Ły się prawa do
wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia
odwołania.
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