Poznań, 2.07.2021 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-III.7821.17.2020.4

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w brzmieniu
obowiązującym do dnia 18 września 2020 r.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) - zwanej dalej
ustawą,
zawiadamiam,
że dnia 2.07.2021 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak:
IR-III.7821.17.2020.4) uchylająca w części decyzję Starosty Poznańskiego Nr 20/2020 z dnia
13.07.2020 r. (znak: WD.6740.93.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla inwestycji polegającej na budowie ul. Polskiej w Zalasewie, i orzekająca w zakresie
uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.
Strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą uzyskać informacje
o treści ww. decyzji telefoniczne lub mailowo, bądź zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa,
al. Niepodległości 16/18, po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia czasu, miejsca
i sposobu udostępnienia akt (tel. 61-854-12-91, e-mail:eflorek@poznan.uw.gov.pl,
tel. 61-854-13-07, e-mail: bjerzak@poznan.uw.gov.pl,). Treść decyzji została również
zamieszczona
na
stronie
internetowej:
www.poznan.uw.gov.pl
w
zakładce
Ogłoszenia/Obwieszczenia.
Decyzja jest ostateczna w toku instancji. Na decyzję przysługuje stronie prawo
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przy ul. Ratajczaka
10/12, 61-815 Poznań, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 30 dni
od dnia jej otrzymania lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Od skargi pobiera
się wpis stały w wysokości 500 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 535.). Strony mają
możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie pomocy prawnej. Skarga
na decyzję powinna spełniać wymogi formalne wskazane w art. 46 i 57 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2325 ze zm.).
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 7.07.2021 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, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.
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

Informuję również, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze zm.) wprowadził od dnia 7 czerwca 2021 r.
do dnia 31 sierpnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania WUW
w Poznaniu, w tym dotyczące możliwości obsługi bezpośredniej klientów, dostępne
są na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Michalski
Kierownik Oddziału Inwestycji
i Zagospodarowania Przestrzennego
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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