Poznań, 19.03.2019 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-III.7821.16.2018.4

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, w związku z art. 156, art. 157 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej
dalej k.p.a., art. 11c, art. 11d ust. 5, art. 11f ust. 7 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 o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
decyzji Starosty Poznańskiego Nr 40/2010 z dnia 16.11.2010 r. o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie kontynuacji drogi ulicy Kwiatowej w Suchym
Lesie, gmina Suchy Las, powiat poznański, na wniosek pana Jarosława Komorowskiego,
działającego jako pełnomocnik pani Wandy Komorowskiej, z dnia 16.07.2018 r., uzupełniony
pismem z dnia 14.02.2019 r. (data wpływu: 18.02.2019 r.).
Zgodnie z art. 10 k.p.a., do czasu wydania decyzji strony postępowania mogą zapoznać
się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział
Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 104 (tel. 61-8541291),
w następujących godzinach: poniedziałek od 8.15 do 16.00, środa, piątek od 8.15 do 15.15,
wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15., po uprzednim uzgodnieniu godziny wizyty.
W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi do dnia 11 kwietnia
2019 r.
Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Wojewodę Wielkopolskiego o każdej zmianie
swojego adresu.
Ponadto na podstawie art. 36 § 1 i 2 k.p.a., zawiadamiam o braku możliwości
załatwienia sprawy w ustawowym terminie. Niemożność załatwienia sprawy spowodowana
jest oczekiwaniem na przekazanie akt przez organ I instancji oraz na uzupełnienie wniosku
przez wnioskodawcę, a także koniecznością przeprowadzenia szczegółowej analizy prawnej
zgromadzonego materiału dowodowego.
W związku z powyższym wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10 maja
2019 r.
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 Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Kierownik 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

