
 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 1 grudnia 2022 r. 

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 
tel. 61 854 1708, fax 61 854 1539 

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl 
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117 

 IR-III.7821.25.2022.13 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 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. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej: 
k.p.a., 

zawiadamiam, że: 

 zostało wszczęte na wniosek postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 
Starosty Poznańskiego nr 39/2022 z 19 września 2022 r. (znak: WD.6740.15.2022.EK) 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi 
powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w miejscowości Kobylnica w związku 
z inwestycją pn. „Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej 
w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w zamian 
za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, 
w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 
kolejowych z drogami - etap III”, zwanej dalej: decyzją Starosty Poznańskiego; 

 postanowieniem z 30 listopada 2022 r. (znak: IR-III.7821.25.2022.13) zawieszone zostało 
z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty 
Poznańskiego - do czasu zakończenia postępowania odwoławczego w sprawie decyzji 
Starosty Poznańskiego. 

Strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią 
ww. postanowienia oraz aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18,  
po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia (tel. 61 854 1081,  
61 854 1307; e-mail: pstojanowicz@poznan.uw.gov.pl, bjerzak@poznan.uw.gov.pl). 

Na postanowienie przysługuje stronie prawo zażalenia się do Ministra Rozwoju i Technologii, 
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia lub 
zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu. 

Zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od 6 grudnia 2022 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 
obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin 
właściwych ze względu na przebieg drogi oraz Biuletynach Informacji Publicznej 
tych urzędów. 
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W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia stronom przysługuje prawo do zrzeczenia 
się zażalenia. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron, postanowienie staje się ostateczne 
i prawomocne. Zrzeczenie się prawa do wniesienia zażalenia skutkuje brakiem możliwości 
zażalenia na postanowienie oraz jego zaskarżenia do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z: 

 art. 41 § 1 k.p.a., strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić Wojewodę Wielkopolskiego o każdej zmianie swojego 
adresu; 

 art. 103 k.p.a., w związku z art. 11c specustawy, zawieszenie postępowania wstrzymuje 
bieg terminów przewidzianych w kodeksie; 

 art. 97 § 2 k.p.a., tutejszy organ podejmie postępowanie z urzędu po ustąpieniu przyczyny 
uzasadniającej jego zawieszenia. 

 
Z up. Wojewody Wielkopolskiego 

Paulina Iracka 
Zastępca Kierownika Oddziału 

Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego 
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