
 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

Z dnia 14 sierpnia 2020r. 

Działając na podstawie art.11a ust.1, art.11f ust.3 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.) oraz na podstawie art.49 i art.61 
ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

  
                                                                            zawiadamiam  

o wydaniu dnia 14 sierpnia 2020r. postanowienia prostującego w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 26 sierpnia 2019r. 
nr 33/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Rolnej w Kicinie następującą 
oczywistą omyłkę: 

- na stronie 2 decyzji, w punkcie II.3.1, w tabeli nr 1, w kolumnie 5, nr księgi wieczystej: „PO1A/00038367/4” 
zastępuję numerem „PO1P/00120903/1”.  

 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego. Zażalenie wnosi się za 
pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia stronie. W trakcie biegu 
terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia środka zaskarżenia wobec organu 
administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i 
prawomocne.  
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czerwonak, 
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.  
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, 
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-8410-742), w 
godzinach pracy Urzędu. 

 
 

Z up. Starosty Poznańskiego 
Maciej Andraszyk 
Dyrektor Wydziału 

Dróg i Gospodarki Przestrzennej 
                                  (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Miasta 
2. BIP Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Miasta 
3. Prasa lokalna 
4. WD – a/a 


