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Poznań,

31 stycznia 2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-III.746.99.2017.10

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicmego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) - zwanej dalej ustawą,
w związku z art. 546 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566
ze zm.),

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na rzecz RELAX WIND PARK III Sp. z o.o., polegającej na budowie odcinka
kablowej dwutorowej linii elektronicznej średniego napięcia pomiędzy projektowaną stacją
GPZ Ostrówki, a istniejącą stacją GPZ Sypniewo, przewidzianej do realizacji na terenie
nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka o nr. ewid. 217; ark. 3; obręb
0010, Ostrówki; jedn. ewid. 300102_2, Budzyń; gmina Budzyń; powiat chodzieski,
stanowiącej teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe,
jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. z 2014 r. poz. 25).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej dalej Kpa,
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia 2 lutego 2018 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne
ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
właściwym miejscowo urzędzie gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać
z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, Oddział Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 4
bud. C, tel. 61-854-14-67 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.
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