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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.22017 r. poz. L073 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 2l maja 2018 r. decyzji nr 27120t8 (znak: IR-IIL746.16.2018.10)

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na tzęcz Gminy Poniec,. polegającej

na budowie tłocznej sięci kanalizacji sanitamej oraz sieci wodociągowej w rejonie strefy

inwesĘcyjnej w Poniecu, przewidzianej do reali:zacji na terenie nieruchomości oznaczonej

w rejestrze gruntów jako działka o nr: ewid. 47315; arkusz 4; obręb 0006' Janiszewo; jedn.

ewid. 300407-5 Poniec _ obszar wiejski; gmina Poniec; powiat gostyński, stanowiącej

teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca

2014 t. w sprawie ustalenia terenów, przezktóre przebiegają linie kolejowe' jako tęręnów

zamknięĘch(Dz. Urz. Min.Inf. i Roz. poz.25).

od powyższej decyzji sfuzy odwołanie do Ministra InwesĘcji i Rozwoju

za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminię 14 dni od dnia otrzymania decyzji

ptzez inwestora oraz właścicieli i uĄrtkowników wieczystych nieruchomości, na których

będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostĄch stron o jej

wydaniu w dtodze obwieszczenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz

właściwym urzędzie gminy, a takżę w sposób, zwyczajowo przyjęty w danej m i ej scowości.

Zgodnie z art.49 s Ż ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z Ż01'7 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustctwy,

zawiadomienię stron postępowania uwłŻa się za dokonanę po upĘrvie cztemastu dni od dnia

23 maja2018r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, właściwym miejscowo vzędzie

gminy, atakŻe w sposób zvłyczajowoptzyjęĘ w danej miejscowości.

Jednocześnię zawiadamiam, Że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się

z decyzją oraz aktdmi sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, oddział lnwestycji i Zagospodarowania

Przestrzennego, pok. nr 4 bud. C, tel. 6I-854-14-67 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek

al. Niepodległości l6118" 6l-713 Poznań, tel. 6l-854-17 -08" fax 61-854-l5-39
www.poanan.uwgov.pl, e-mail : ir@poznan. uwgov.pl

www.obywatel.gov'pl, infolinia tel. 2Ż2 500 117
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8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00_15.15, środa i piątek 8.15-15.15), po uprzednim

uzgodnieniu godziny.

odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zal<res

Żądania będącego przedmiotem odwołania otaz wskazylvać dowody uzasadniające to żądanie'

W trakcie biegu terminu do wnięsienia odwołania stronom przysfuguje prawo

do ztzeczenia się odwołania. Z dnięm doręczenia Wojewodzie Wielkopolskięmu

oświadczenia o ztzeczeniu się prav/a do wnięsienia odwołania przez ostatnią zę stron

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ztzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem mozliwości odwołania

od decyzji oraz jej zaskarżęnia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wnięsienia odwołania decyzja

podlega wykonaniu ptzed upływem tęrminu do wniesienia odwołania.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Kierownik oddziału

Wydział Infrastrukfury i Rolnictwa
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