Poznan, dnia 30 sierpnia 2016 L
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR.IIl-6. 71190-14/1

O

OBWIESZCZENIE
o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 7, w zwiazku z art. 11f ust. 3, 4, 5, art. lIi ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 L o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 L, poz. 2031 ze zm.) - zwanej dalej ustawa,
oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 L, poz. 290
ze zm.),
zawiadamiam
o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego
o zezwoleniu
z dnia 15 pazdziernika 2010 L nr 21/2010 (znak IR.III-6.71190-14/10)
na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi ekspresowej S-11 Poznan Kepno - granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II
od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej w ciagu drogi krajowej
nr 25 od Al. Slowackiego do wezla "Ostrów Wielkopolski" na odcinku obwodnicy
Ostrowa Wielkopolskiego w ciagu drogi ekspresowej S-11, zmienionej ostatecznymi
decyzjami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2012 L i 7 czerwca 2013 L (znak
IR.III-6.71190-14/10),
w zwiazku z istotnym odstepstwem od zatwierdzonego projektu
budowlanego w zakresie budowy przejscia PP-7a pod droga ekspresowa S-II w km
400+070,00.
Zgodnie z art. 11f ust. 3, 4, 5, w zwiazku z art. 11f ust. 7 ustawy i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 L Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 L, poz. 23
ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie stron postepowania uwaza sie za dokonane
po uplywie czternastu dni od dnia publicznego
ogloszenia poprzez obwieszczenie
w Wielkopolskim Urzedzie Wojewódzkim w Poznaniu, a takze w urzedach gmin wlasciwych
ze wzgledu na przebieg drogi, w urzedowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie
Informacji Publicznej tych urzedów.
Strony niniejszego postepowania moga sie zapoznac z aktami sprawy w Wielkopolskim
Urzedzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydzial Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodleglosci
16/18, budynek C, pok. 3 (tel. 61-854-13-07), oraz skladac ewentualne wnioski, uwagi
lub zastrzezenia do dnia 22 wrzesnia 2016 r.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopelnienie obowiazku wyn' ajacego z art. 10 k.p.a.
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