Poznań, 10 czerwca 2019 r.

IR-V.7840.113.2019.6

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 98/19 z dnia 10 czerwca 2019 r.
(znak: IR-V.7840.113.2019.6), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia
na budowę na rzecz inwestora – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
dla inwestycji pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w km 81+223
w m. Bardo”, zlokalizowanej na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr ewid.: 45/1, obręb 0314 Grzymysławice, jedn. ewid. 303005_5 Września.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 12 czerwca 2019 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy, zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie informacji do
publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu oraz we właściwym miejscowo urzędzie gminy, a także na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście
lub przez pełnomocnika w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, gmach C, pok. 229, w godzinach
obsługi klientów (poniedziałek od 8.15 do 16.00, środa i piątek od 8.15 do 15.15, wtorek i czwartek
od 12.00 do 15.15), tel. 61 854 19 79.
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