
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 21 maja 2020 r. 

Działając na podstawie art. 11c i art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.), w związku 

z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z 

późn. zm.) – zwanej dalej „k.p.a.” 

zawiadamiam 

o wydaniu dnia 11 maja 2020 r. postanowienia w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego  

w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Poznańskiego nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową 

w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. 

Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”. 

 

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 k.p.a. strony będą mogły zaskarżyć postanowienie 

w odwołaniu od decyzji kończącej wznowione postępowanie. 

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia 25 maja 2020 r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz 

w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – 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-

796, w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań 

przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. Zaleca się kontakt telefoniczny,  

w celu umówienia wizyty. Ewentualne wnioski, uwagi można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu, pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. 

 

Ponadto zgodnie z art. 36 k.p.a. zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie, co wynika z 

konieczności dopełnienia procedur administracyjnych przed wydaniem decyzji. W związku z tym wskazuję termin 

załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2020 r.  

 

Ponadto informuję, że 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 

 
 

Z up. Starosty Poznańskiego 
Maciej Andraszyk 
Dyrektor Wydziału 

Dróg i Gospodarki Przestrzennej 
                                                                                                       (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 
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 


