WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Poznań, dnia 4 lutego 2019 r.

IR-III.7820.6.2018.9

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., i art. 11d ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam
że pismem z dnia 28 stycznia 2019 r. (znak ZDM/II/IN.7011.4.2.2016) pan Grzegorz Pająk
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta
Konina, złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa ul. Przemysłowej
od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu
wraz ze ścieżką rowerową (KBO)”.
Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli nie sprzeciwiają się
temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
W związku z powyższym - w terminie do dnia 27 lutego 2019 r. - strony
postępowania mają możliwość zgłaszania ewentualnego sprzeciwu wobec zawieszenia
przedmiotowego postępowania, na piśmie, do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713
Poznań.
Brak zgłoszenia sprzeciwu przez strony postępowania będzie stanowił podstawę
do wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., w związku z art. 11d ust. 5 ustawy, zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 6 lutego 2019 r.,
tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a także w urzędach gmin właściwych ze względu
na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji
Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej.
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