
Poznan, 10.07.2017 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-III. 7821.8.2017.4

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 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2031, ze zm.), zwanej dalej ustawa,

zawiadamiam,

ze dnia 10.07.2017 r. zostala wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak
IR-III.7821.8.2017.4) uchylajaca czesciowo decyzje Starosty Poznanskiego Nr 9/2017 z dnia
10.03.2017 r. (znak WD.6740.55.2016.EK) o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej 2401P, skrzyzowanie ulic: Poznanskiej,
Kolejowej i Polnej we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznanski, województwo
wielkopolskie, i orzekajaca w zakresie uchylenia, a w pozostalej czesci utrzymujaca
zaskarzona decyzje w mocy.

Strony postepowania moga sie zapoznac z trescia decyzji w Wielkopolskim Urzedzie
Wojewódzkim w Poznaniu, Wydzial Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodleglosci 16/18,
budynek C, pok. 104 (tel. 61-8541291), w nastepujacych godzinach: poniedzialek od 8.15
do 16.00, sroda, piatek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15.

Decyzja jest ostateczna w toku instancji. Na decyzje przysluguje stronie prawo
zlozenia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu, za posrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania lub zawiadomienia
pozostalych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy, w zwiazku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23
ze zm.) i art. 16 ustawy z dnia 12 maj a 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), zawiadomienie
stron postepowania uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego
ogloszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzedzie Wojewódzkim w Poznaniu i
w urzedach gmin wlasciwych ze wzgledu na przebieg drogi, a takze w urzedowych
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzedów oraz
w prasie lokalnej.
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