OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej „k.p.a.” oraz art. 11c, art. 11d ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)
zawiadamiam
o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołań
od decyzji Starosty Kolskiego nr 1.2014 z dnia 30.01.2014 r. (znak AB 6740.1.1.2013) o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Nagórnej w Kole - Etap I-IV,
i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści
rozstrzygnięcia.
Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się
z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-8541289), i wypowiedzieć się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ,
w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także
w prasie lokalnej.
Ponadto, na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 k.p.a. zawiadamiam o braku możliwości załatwienia
sprawy w terminie. Niemożność załatwienia sprawy w terminie wynika z konieczności złożenia
wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego przez właściwego zarządcę drogi i organ I instancji oraz
konieczności zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym
wskazuję termin załatwienia sprawy do dnia 15 maja 2014 r.
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