
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia l marca 2016 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwanej dalej "k.p.a.", oraz art. lIc, art. 11d ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1590)

zawiadamiam

o zakonczeniu postepowania dowodowego w toku postepowania administracyjnego w sprawie
odwolania od decyzji Starosty Kaliskiego Nr 01.2015 z dnia 23.11.2015 r. (znak AB.6740.43.2.2015)
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi gminnej wraz z wlaczeniem
w istniejacy uklad dróg publicznych na terenie polozonym w m. Wojciechówka i Kolonia Skarszewek,
gmina Zelazków, i przystapieniu do rozpatrywania zgromadzonego materialu dowodowego
w celu ustalenia tresci rozstrzygniecia.

Strony niniejszego postepowania lub ich przedstawiciele i pelnomocnicy moga zapoznac sie
z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzedzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydzial Infrastruktury
i Rolnictwa, al. Niepodleglosci 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-8541289) i wypowiedziec sie
co do zebranych dowodów i materialów oraz zgloszonych zadan, przed wydaniem decyzji przez organ,
w terminie do dnia 29 marca 2016 r.

Zawiadomienie stron postepowania uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia
publicznego ogloszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzedzie Wojewódzkim w Poznaniu,
w urzedach gmin wlasciwych ze wzgledu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a takze
w prasie lokalnej.

Jednoczesnie zawiadamiam, ze w toku postepowania prowadzonego przez organ II instancji
zostalo wydane postanowienie z dnia 1.03.2016 r. o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania
decyzji Starosty Kaliskiego Nr 01.2015 z dnia 23.11.2015 r. (znak AB.6740.43.2.2015) o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Postanowienie jest ostateczne i stronie postepowania nie przysluguje
na nie zazalenie. Strona moze je zaskarzyc tylko w skardze do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego
w Poznaniu na decyzje konczaca postepowanie.

Ponadto, na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 k.p.a. zawiadamiam o braku mozliwosci zalatwienia
sprawy w terminie. Niemoznosc zalatwienia sprawy w terminie wynika z koniecznosci zlozenia
wyjasnien i uzupelnienia materialu dowodowego przez wlasciwego zarzadce drogi i organ I instancji
oraz koniecznosci zapewnienia stronom postepowania mozliwosci wypowiedzenie sie co do zebranych
dowodów i materialów oraz zgloszonych zadan przed wydaniem decyzji. W zwiazku z powyzszym
wskazuje termin zalatwienia sprawy do dnia 15 kwietnia 2016 r.


