
Poznan. 8 kwietnia 2016 r. 
WOJEWODA W lELKOPOLSKI 

IR-lIl.746.25.2016.8 

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 (t.j. Dz. U . z 2015 r. poz. 199 ze zm.). 

zawiadatniam 

o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. decyzji nr 20/2016 (znak: IR-III.746.25.2016.8) 
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. z siedzib^ v\. polegaj^cej na budowie obiektu 
radiokomunikacyjnego nr c0002094 W I E B - (OR PONIEC) wraz z niezb^dncf intrastruktury 
techniczny. przy linii kolejowej nr 14 relacji Lodz Kaliska - Tuplice. w ramach projektu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 7.1-36.2 ..Budowa intrastruktury 
systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem Narodowego Planu 
Wdrazania Europejskiego Systemu Zarzydzania Ruchem Kolejowym (NPW ERTMS). 
F A Z A I - PRACE PRZYGOTOWAWCZE", przewidzianej do realizacji na terenie 
nieruchomosci oznaczonej \ rejestrze gruntow jako dzialka nr 729/10; ark. 12; obr^b 0001, 
Poniec; jedn. ewid. 300407 4, Poniec - miasto; gm. Poniec; pow. gost\riski; 
woj. wielkopolskie, stanowiycej teren zamkni^ty na podstawie Decyzji nr 3 Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktore 
przebiegaja linie kolejowe. jako terenosv zaiviknictych (Dz. I'rz. Min. Inf. i Roz. z2014r. 
poz. 25 ze zm.). 

Od powyzszej decyzji sluzy stronom prawo odwolania si^ do Ministra Infrastruktury 
1 Budownictwa za posrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej 
dor^czenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (tj. Dz. U . z 2016 r. poz. 23). zawiadomienie lub dor^czenie uwaza si^ 
za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Jednoczesnie zawiadamiam. ze strony niniejszego postepowania mogy zapoznac si? 
z decyzjy oraz aktami sprawy w Wielkopolskim Urz^dzie Wojewodzkim w Poznaniu. Wydzial 
Infrastruktury i Rolnictwa. al. Niepodlegtosci 16/18. budynek C. pok. 106 (tel. 61-854-14-67). 

Odwolanie winno zawierac zarzuty odnoszyce si^ do decyzji. okreslac istot^ i zakres 
zydania b^dycego przedmiotem odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajyce to zydanie. 
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