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IR-III.7821.8.2020.4 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 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 2020 r. 
poz. 1363), zwanej dalej ustawą, 

zawiadamiam, 

że dnia 14.08.2020 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak: 
IR-III.7821.8.2020.4) o częściowym stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji Starosty 
Poznańskiego Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie ulicy Witkowej w Rokietnicy, gmina Rokietnica, powiat 
poznański, województwo wielkopolskie. 

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą uzyskać 
informacje o treści ww. decyzji telefoniczne lub mailowo, bądź zapoznać się z aktami sprawy 
w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury 
i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia czasu, 
miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 61-854-1291, e-mail: eflorek@poznan.uw.gov.pl, 
tel. 61-854-1755, e-mail: paulina.iracka@poznan.uw.gov.pl). Treść decyzji została również 
zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce 
Ogłoszenia/Obwieszczenia. 

Od decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Ministra Rozwoju, 
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), 
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
20.08.2020 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie 
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych 
ze względu na przebieg drogi i w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów. 

Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356) wprowadził od dnia 
10.08.2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu. We wszystkich sprawach prowadzonych przez WUW 
w Poznaniu można się kontaktować z pracownikami telefonicznie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.30-15.00 lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowanie WUW 
w Poznaniu, w tym dotyczące możliwości obsługi bezpośredniej klientów, 
dostępne są na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl. 

 
z up. Wojewody Wielkopolskiego 

Marcin Karpiński 
Zastępca Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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