Poznań, 13.01.2020 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-III.7821.15.2015.4

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 w zw. z art. 154 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - zwanej
dalej kpa, w związku z art. 11c i art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam, że
w dniu 10.01.2020 r. Wojewoda Wielkopolski wszczął na wniosek z dnia 13.12.2019 r.
(wpływ do WUW w Poznaniu: 16.12.2019 r.), złożony przez pana Zdzisława Antkowiaka,
reprezentowanego przez adwokata Andrzeja Paducha, postępowanie w sprawie uchylenia
ostatecznej

decyzji

Wojewody

Wielkopolskiego

z

dnia

30.05.2016 r.

(znak:

IR-III.7821.15.2015.4) uchylającej częściowo decyzję Starosty Poznańskiego Nr 8/2015
z dnia 27.10.2015 r. (znak: WD.6740.18.2015.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie drogi gminnej polegającej na rozbudowie pasa drogowego
drogi gminnej ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej
i budowę

kanalizacji

deszczowej,

powiat

poznański,

województwo

wielkopolskie

i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję
w mocy.
Strony mogą zapoznać się z treścią wniosku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C,
pok. 226 (tel. 61-854-17-17).
Zgodnie z art. 11f ust. 7 ww. ustawy i art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie poprzez
obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 15 stycznia 2020 r.,
tj.

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.
Na podstawie art. 36 kpa., oraz art. 11c ustawy, zawiadamiam o braku możliwości
załatwienia sprawy w terminie. Niemożność załatwienia sprawy spowodowana jest
przyczynami niezależnymi od organu, tj. prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym..
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. 222 500 117

W związku z powyższym wskazuję termin załatwienia sprawy do dnia 21.02.2020 r.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach
szczególnych ani wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa bądź postępowanie jest prowadzone
dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie należy wnieść za moim
pośrednictwem do Ministra Rozwoju. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
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