WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Poznań, dnia 13 września 2018 r.

IR-III.7820.13.2018.9

OBWIESZCZENIE
Na podstawie 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
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DW 307 ul. Poznańskiej z ul. Leśną
i ul. Jodłową w Niepruszewie”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Gmina Buk
Jednostka ewidencyjna: 302103_5, Buk
Obręb: 0006 - Niepruszewo
ark. 1, dz. o nr. ewid.: 134/1, 235 (235/1, 235/2),
ark. 2, dz. o nr. ewid.: 296, 297/8 (297/121, 297/122), 297/10 (297/123, 297/124), 297/15
(297/125, 297/126),
ark. 3, dz. o nr. ewid.: 688 (688/1, 688/2), 698 (698/1, 698/2), 699 (699/1, 699/2).
II. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
Gmina Buk
Jednostka ewidencyjna: 302103_5, Buk
Obręb: 0006 - Niepruszewo
ark. 3, dz. o nr. ewid.: 688 (688/1), 699 (699/1).
III. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy innej drogi publicznej:
Gmina Buk
Jednostka ewidencyjna: 302103_5, Buk
Obręb: 0006 - Niepruszewo
ark. 3, dz. o nr. ewid. 688 (688/1).
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości
stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być
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przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność
prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych
wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości,
oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie wojewódzkim, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie
poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 18 września 2018 r.;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości
16/18, budynek C, pok. 3, 4 (tel. 61-854-17-55 lub 61-854-13-07; godziny obsługi klientów:
poniedziałek od 8.15 do 16.00; środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00
do 15.15), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia
9 października 2018 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Michalski
z-ca Kierownika Oddziału
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

