OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2018 roku
Działając na podstawie art. 35, art. 36 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej „k.p.a.” w związku
z art. 11c ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.),
zawiadamiam
o braku możliwości załatwienia sprawy dot. zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia
27 czerwca 2018 r. nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda – ul.
Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego
WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.), powiat poznański, województwo wielkopolskie, w zakresie
zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 43/63 obr. Rabowice w miejsce nieistniejącej na dzień wydania
decyzji działki nr ewid. 43/38 obr. Rabowice i uchylenia projektu podziału działki nr ewid. 43/38 obr. Rabowice, w
terminie, co wynika z konieczności przedłożenia przez zarządcę drogi projektu podziału nieruchomości oraz innych
wymaganych prawem dokumentów przed wydaniem decyzji. W związku z tym wskazuję nowy termin załatwienia
sprawy do dnia 30 stycznia 2019 r.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie
załatwiono sprawy w terminie w określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani wskazanym zgodnie z
art. 36 § 1 k.p.a. bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Ponaglenie należy wnieść za moim pośrednictwem do Wojewody Wielkopolskiego. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej tych urzędów.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu, Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, ul. Słowackiego 8, 61-823 Poznań (I piętro, pokój 142),
tel. 61-84-10-742, w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć co do zebranych materiałów i dowodów oraz
zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji przez organ.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy k.p.a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1. Tablica ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Poznaniu
2. Tablica ogłoszeń i BIP właściwego Urzędu Gminy
3. Prasa lokalna
4. WD – a/a

