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Poznań, 18 marca 2021 r. 

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c 

i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 

18 września 2020 r.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1363), zwanej dalej ustawą,  

zawiadamiam 

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie 

odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 10/2020 z dnia 9 marca 2020 r. 

(znak: WD.6740.62.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa 

ul. Szkółkarskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie”, i przystąpieniu do 

rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron 

postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 22 marca 2021 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, 

w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. 

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się 

z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział 

Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny 

przyjęcia (tel. 61-854-13-07, 61-854-10-81; e-mail: bjerzak@poznan.uw.gov.pl, 

pstojanowicz@poznan.uw.gov.pl), a także mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, do dnia 

12 kwietnia 2021 r. 

Informuję również, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. poz. 447 ze zm.) wprowadził od dnia 27 lutego 2021 r. do odwołania 

ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Bieżące 

informacje dotyczące funkcjonowania WUW w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej 

urzędu: www.poznan.uw.gov.pl. 

z up. Wojewody Wielkopolskiego 
Paulina Iracka 

Zastępca Kierownika Oddziału  
Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego 
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