
                                           Poznań, dnia 6 marca 2019 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-III.7820.6.2018.7

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej  k.p.a. i art. 11d ust. 5
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) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam,

że  dnia  6  marca  2019  r.  zostało  wydane  postanowienie  (znak:  IR-III.7820.6.2018.7)
o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu  na realizację  inwestycji  drogowej  pn.: „Budowa  ul.  Przemysłowej
od skrzyżowania  z  ul.  Matejki  do  skrzyżowania  z  planowaną  DK  25  w  Malińcu  wraz
ze ścieżką rowerową”.

Zgodnie z art. 49 § 2  k.p.a.,  w związku z art. 11d ust. 5  ustawy,  zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia 11 marca 2019 r.,
tj. dnia, w którym nastąpiło  publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim
Urzędzie  Wojewódzkim  w  Poznaniu, a także  w urzędach  gmin  właściwych  ze  względu
na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji
Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej.

Strony  niniejszego  postępowania  mogą  się  zapoznać  z  treścią  postanowienia
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa,
al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 3, 4 (tel. 61-854-13-07 lub 61-854-17-55; godziny
obsługi klientów: poniedziałek  od 8.15 do 16.00; środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek,
czwartek od 12.00 do 15.15).

Na powyższe postanowienie przysługuje stronie prawo zażalenia do Ministra Inwestycji
i Rozwoju  za  pośrednictwem  Wojewody  Wielkopolskiego  w  terminie  7  dni  daty  jego
doręczenia lub zawiadomienia o jego wydaniu. 

Zgodnie  z  art. 11h  ust. 3  ustawy,  do  terminu  90  dni  na wydanie  decyzji
w przedmiotowej  sprawie,  nie  wlicza  się  terminów  przewidzianych  w  przepisach  prawa
do dokonania  określonych  czynności,  okresów  zawieszenia  postępowania  oraz  okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Informuję, że zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia
postępowania  wnioskodawca  nie  zwróci  się  o  podjęcie  postępowania,  żądanie  wszczęcia
postępowania zostanie uznane za wycofane.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Michalski

z-ca Kierownika Oddziału 
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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


		2019-03-06T12:22:46+0100




