Poznań, dnia 21 lipca 2021 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-III.7820.4.2021.3

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7a 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 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, w zw. art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r.
poz. 247 ze zm.)
zawiadamiam,
że dnia 21 lipca 2021 r. została wydana decyzja nr 12/2021 (znak IR-III.7820.4.2021.3)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową
PAK KWB Konin S.A. w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Honoratka”, której nadano rygor
natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą uzyskać informacje
o treści ww. decyzji telefoniczne lub mailowo w godzinach: poniedziałek - piątek od 8.30
do 15.00, 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. 61-854-13-07, e-mail: mplaczkowska@poznan.uw.gov.pl, bjerzak@poznan.uw.gov.pl).
Treść decyzji oraz mapy przedstawiające zakres inwestycji zostały również zamieszczone
na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia
od dnia 26 lipca 2021 r.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f
ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia 26 lipca 2021 r., tj. dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także
w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia
odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa
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do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega wykonaniu przed terminem
do wniesienia odwołania.
Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze zm.)
wprowadził od dnia 7 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Bieżące informacje dotyczące
funkcjonowania WUW w Poznaniu, w tym dotyczące możliwości obsługi bezpośredniej
klientów, dostępne są na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl.
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Michalski
Kierownik Oddziału Inwestycji
i Zagospodarowania Przestrzennego
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