OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 07.10.2014 roku
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) - zwanej dalej „k.p.a." w związku z art. 11a
ust. 1, art. 11d ust.5, ust.6 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.}, oraz art. 36a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
zawiadamiam
0 wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr
10/2013 z dnia 26 sierpnia 2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak: WD.6740.16.2013.MA),
na rozbudowę drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt,
gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, w związku ż budową galerii handlowej w
pobliżu inwestycji (przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Malwowej) i potrzebą wyznaczenia dodatkowego pasa
do skrętu w lewo. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego obejmują: zmianę lokalizacji jednego
wpustu ulicznego, polegającą na przesunięciu wpustu wl2, zmianę lokalizacji projektowanej lampy ulicznej,
polegającą na przesunięciu lampy 1L25 po istniejącym przebiegu kabla oraz usunięcie kolizji sieci
telekomunikacyjnej, polegającą na przesunięciu istniejącej studni kablowej i przebiegów rurociągu
1 kanalizacji teletechnicznej, usunięcie części ścieżki rowerowej i przesuniecie części chodnika ze względu na
kolizję z nowym układem drogowym.
Zakres zmian wprowadzonych w projekcie budowlanym znajduje się na obszarze objętym liniami
rozgraniczającymi teren inwestycji, określonymi w w/w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 26 sierpnia 2013r.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt budowlany zamienny.
Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom
wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze
nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, na tablicy ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu w siedzibie [Urzędu właściwego ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej
gminy i w prasie lokalnej. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania
administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami spraw w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel. 61-84-10-562, w godzinach
pracy Urzędu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 22 października 2014r. w
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu
2. Tablica ogłoszeń i strona internetowa gminy
3. Prasa lokalna
4. WD a/a
5.

