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Poznań, 19 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 721 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. - o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958), w związku z art. 28 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), art. 26 i art. 27
ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 471) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”,
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 216/21 z dnia 19 listopada 2021 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (znak:
IR-V.7840.146.2021.5), na rzecz inwestora – spółki pod firmą Autostrada Wielkopolska S.A.,
ul. Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań, dla inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej na
MOP Sędzinko, MOP Zalesie, PPO Gołuski i PPO Nagradowice autostrady A2 w celu spełnienia
wymogów ppoż. poprzez instalacje dodatkowych zbiorników w liniach rozgraniczających
autostrady A2.”, zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr: 302/11, 303/1 - obręb ewid. 0612 Sędzinko, jedn. ewid. 302402_2
Duszniki; 525/1 - obręb ewid. 0006 Konarzewo, jedn. ewid. 302105_2 Dopiewo; 86/1 - obręb ewid.
0006 Krzyżowniki, jedn. ewid. 302106_2 Kleszczewo.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie następuje z dniem 24 listopada
2021 r. Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 „ustawy” oraz art. 49 § 2 „Kpa”, zawiadomienie stron
postępowania o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło podanie informacji do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie
we właściwych miejscowo urzędach gminy oraz w prasie lokalnej.
Informację o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy
można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 lub mailowo, bądź
zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, po wcześniejszym kontakcie w celu
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Od decyzji służy stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) wprowadził od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia
30 listopada 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania WUW w Poznaniu dostępne są na
stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl.
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