Poznań, 23 lipca 2021 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
SN-III.7570.78.2021.7

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
O PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO OD DECYZJI PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA Z 31 MAJA 2021 R., ZNAK ZG-ARZ.5012.76.2020 O
USTALENIU ODSZKODOWANIA

Działając na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, zwanej dalej k.p.a.)

zawiadamiam
o konieczności przedłużenia postępowania odwoławczego od decyzji wydanej przez
Prezydenta Miasta Poznania 31 maja 2021 r., znak ZG-ARZ.5012.76.2020 o ustaleniu
odszkodowania

na

rzecz

właścicieli

lub

współwłaścicieli

lokali

wyodrębnionych

z nieruchomości, za udziały w części tej nieruchomości stanowiącej projektowane działki,
objęte decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 778/2020 z 30 kwietnia 2020 r., znak UAIV.6740.3041.2019, sprostowaną postanowieniem z 29 czerwca 2020 r., o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa trasy
tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowa węzła
komunikacyjnego Nowa Naramowicka”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,
oraz za nakłady budowlane stanowiące ich współwłasność. Termin załatwienia sprawy
zostaje przedłużony do 30 września 2021 r. Wyznaczenie powyższego terminu nie wyklucza
możliwości wcześniejszego załatwienia sprawy.
Przedłużenie postępowania podyktowane jest koniecznością dokonania pogłębionej
analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
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Jednocześnie

zawiadamiam,

że

publiczne

obwieszczenie

następuje

w

dniu

27 lipca 2021 r. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Agnieszka Bartkiewicz
Kierownik Oddziału
Orzecznictwa w Zakresie Nieruchomości
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
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