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MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DSR -I.7430.47.2020

Pozna ń, dnia 10 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.)
oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postę powania administracyjnego ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postę powania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5 a,
60-763 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika - Barbarę Stodólską, „Dodatku nr 1 do projektu robót
geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej Sil
Kórnik - Ostrów Wielkopolski, Odcinek A, K órnik - Jarocin”, zwanego dalej „Dodatkiem nr 1
do Projektu...”.
Zakres prac objętych przedmiotowym „Dodatkiem nr 1 do Projektu...” obejmuje:

1. Wykonanie obserwacji i bada ń terenowych, zgodnie z rozdz. 2.2.;
2. Wykonanie bada ń laboratoryjnych - analiz granulometrycznych, zgodnie z rozdz. 2.3.
Potrzeba opracowania przedmiotowego „Dodatku nr 1 do Projektu ...” powstała w związku
z rozszerzeniem metodyki wyznaczenia współczynnika filtracji warstwy wodonośnej. Rozszerzenie polega
na zastosowaniu, w miejsce próbnego pompowania, metody zalewania oraz metody laboratoryjnej,
na podstawie krzywych uziamienia uzyskanych z przeprowadzonych badań granulometrycznych próbek
gruntów. Tym samym rozszerzenie zakresu bada ń jest uzasadnione, ponieważ pozwoli na osiągnięcie celu
„Dodatku nr l do Projektu ...” jakim jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w rejonie
projektowanej drogi ekspresowej Sil na odcinku K órnik - Jarocin, dla etapu Studium Techniczno
-Ekonomiczno-Środowiskowego.
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Nieruchomości gruntowe, w granicach których mają bvć wykonywane roboty geologiczne:

Nazwa obrębu
Biematki

Dębiec
Pigłowice
Płaczki
Snieciska
Wyszakowo

Gmina

Powiat

Kórnik

pozna ński

Zaniemyśl

średzki

Numery działek
182
32
2/1
6, 62
113/2
64/1
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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska
al . Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, tel.: 61 62 66 400, faks: 61 62 66 401
i

Brodowo
Chwałkowo
Sł upia Wielka
Krzykosy
Mlodzikówko
Murzynowo Leśne
Sulęcin
Sulęcinek
Aleksandrów
Klęka
Komorze
Nowe Miasto nad
Wartą

Środa
Wielkopolska

Krzykosy
średzki

Nowe Miasto
nad Wartą

46/2, 9028
128/1
110/73
168/1, 174, 709/2, 728/3, 810/2
4, 62/1
124/18, 236, 278/1, 403/1, 485 , 9053/4, 9127/1
9113/3
24/5 , 448
13/23
49/6
235 , 256/7, 9290/2, 9292
741

Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34,
piętro X, część A, pokój nr 1053).
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat - X piętro, część A, pokój
nr 1048) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Środowiska - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokoł u oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki
urzędu na platformie ePUAP: / umarszwlkp/skrytkaESP
Uwzględniając wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, a także zmiany w funkcjonowaniu Urzędu (praca zdalna), zachęcamy do kontaktu
telefonicznego lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczności
nie możemy zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy .
Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 7 dni, tj. od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia
7 grudnia 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zatwierdzającej
„Dodatek nr 1 do Projektu .. .” jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Podstawowe dane o wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszczone są
w publicznie dostę pnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamieszczonym na stronie
internetowej: http:// www.f 7. umww . pl /f7/

UWAGA: W piśmie stanowiącym odpowied ź na niniejsze zawiadomienie należy podać znak sprawy.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska
r

Otrzymują:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5 A, 60-763 Poznań
2. Beata Stodólska - peł nomocnik
3. Pozosta łe Strony - w trybie art. 41 ust. 3 w z w. z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
4. Aa

Sprawę prowadzi:
Radosław Prałat
tel.: 61 626 64 11
Pokój nr 1053
Data zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej: od 16 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

2

