Poznań,

9 września 2022 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-III.7820.14.2019.3
DECYZJA
o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 176 ze zm.) - zwanej dalej: specustawą, oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwanej
dalej: k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z 14 lipca 2022 r., złożonego przez pana Romana
Świergiela Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
działającego z upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego - zwanego dalej:
wnioskodawcą, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 lipca
2020 r. nr 12/2020 (znak: IR-III.7820.14.2019.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl-Boruja Kościelna budowa ciągu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700” - zwanej dalej: decyzją
zrid:
I. Zmieniam na stronie 2. w punkcie II.3. decyzji zrid Tabelę 1 poprzez dodanie po wierszu
dziesiątym (licząc od góry tabeli), nowego wiersza dotyczącego nieruchomości
o nr ewid. 80, obr. 0004 Chojniki, jedn. ewid. 301504_5, Nowy Tomyśl - obszar wiejski,
który otrzymuje następujące brzmienie:
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II. Zmieniam na stronie 4. w punkcie VI.2. decyzji zrid Tabelę 3 poprzez usunięcie wiersza
szóstego (licząc od góry tabeli), dotyczącego nieruchomości o nr. ewid. 80, obr. 0004
Chojniki, jedn. ewid. 301504_5, Nowy Tomyśl - obszar wiejski.
III. Pozostałe warunki decyzji zrid nie ulegają zmianie.
Uzasadnienie
W dniu 14 lipca 2022 r. wnioskodawca wystąpił o zmianę decyzji zrid w zakresie
nieruchomości o nr. ewid. 80, obręb 0004 Chojniki, jedn. ewid. 301504_5, Nowy Tomyśl obszar wiejski, która zgodnie z zapisami decyzji zrid w całości stała się z mocy prawa
własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.
Zgodnie z wnioskiem zmiana decyzji zrid wynika ze zmiany własności przedmiotowej
nieruchomości, która na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 4 marca 2021 r.
(znak: SN-VI.7532.3.11.2021.6) została nabyta przez Województwo Wielkopolskie. W toku
postępowania prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego dz. o nr ewid. 80, obręb
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań,
tel. 61-854-17-08, fax 61-854-15-39
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222500117
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Chojniki, stanowiła własność Skarbu Państwa (stan ewidencji gruntów i budynków Starosty
Nowotomyskiego na dzień 16 lipca 2020 r.).
Od decyzji zrid zostało złożone odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii. Ostateczna
decyzja Ministra Rozwoju i Technologii utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję zrid została
wydana 9 listopada 2021 r. (znak: DLI-II.7621.49.2020.AZ.8(ML)).
W związku ze zmianą własności przedmiotowej działki zachodzi konieczność doprowadzenia
do zgodności wniosku z zapisami decyzji zrid.
Zgodnie z elektroniczną księgą wieczystą (xxxxxxxxxxxxxxx) oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Nowotomyskiego (stan na 6 września
2022 r.) dz. o nr. ewid. 80, obr. 0004 Chojniki, stanowi własność Województwa
Wielkopolskiego, stąd zachodzi konieczność zmiany pkt. II. i VI. decyzji zrid. Po analizie
przedłożonego do wniosku materiału dowodowego stwierdzono, że zakres terenu
niezbędnego dla obiektów budowlanych nie ulega zmianie.
Zgodnie z art. 11f ust. 2 specustawy do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stosuje się odpowiednio przepis art. 155 k.p.a. z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża
wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. W myśl art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła
prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Stwierdzono, że wnioskowane zmiany zapewniają ochronę uzasadnionych interesów osób
trzecich i nie naruszają przepisów szczególnych. Złożenie przez wnioskodawcę
przedmiotowego wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę decyzji zrid.
Zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy Wojewoda Wielkopolski wysłał wnioskodawcy
zawiadomienie (pismo z 16 sierpnia 2022 r.) o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pozostałe strony postępowania,
zgodnie z powyższym przepisem, zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Wojewody
Wielkopolskiego z 16 sierpnia 2022 r. zamieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz Biuletynie
Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Urzędu
Miejskiego w Nowym Tomyślu w terminie od 18 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r.
Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i złożenia uwag, wniosków bądź
zastrzeżeń do 8 września 2022 r. W wyznaczonym terminie skutecznie zawiadomione strony
nie skorzystały z przysługujących praw.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę
lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 w związku
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z art. 11f ust. 7 specustawy i art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie
Informacji Publicznej tych urzędów.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia
się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja
staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje
brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Dokument podpisany kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym.

Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej: na podstawie art. 7 pkt 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
Otrzymują:
1) Roman Świergiel, jako pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
2) Aa.
Do wiadomości:
1) Starosta Nowotomyski (dec. ostateczna).
2) Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, V Wydział Ksiąg Wieczystych (dec. Ostateczna).
3) Wydział SN - w miejscu.
Sprawę prowadzą:
starszy specjalista Małgorzata Płaczkowska-Bochenek,
e-mail: mplaczkowska@poznan.uw.gov.pl,
starszy specjalista Barbara Jerzak,
e-mail: bjerzak@poznan.uw.gov.pl,
tel. 61-854-13-07.
W niniejszej decyzji „wyczerniono” informacje, które zostały wyłączone z obowiązku
publikacji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Autor wyłączenia danych: Małgorzata Płaczkowska-Bochenek

