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SN-III.7570.78.2021.7  

             OBWIESZCZENIE 

          WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA  

ZA NIERUCHOMOŚĆ 

Działając na podstawie 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 wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 11 sierpnia 2021 r.  

znak SN-III.7570.78.2021.7 w sprawie odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Poznania jako 

prezydenta miasta na prawach powiatu wykonującego zadanie z zakresu administracji 

rządowej z 31 maja 2021 r., znak ZG-ARZ.5012.76.2020 o ustaleniu odszkodowanie na rzecz 

właścicieli lub współwłaścicieli lokali oraz miejsc postojowych w hali garażowej 

wyodrębnionych z nieruchomości, za udziały w części tej nieruchomości stanowiącej 

projektowaną działkę, objętą decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 778/2020 z 30 kwietnia 

2020 r., znak UA-IV.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. 

Do zapłaty odszkodowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Poznania (Zarząd Dróg 

Miejskich). Opisaną decyzją Wojewoda Wielkopolski uchylił zaskarżoną decyzję w całości   

i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.  

 

Zgodnie z art. 49 b § 1 k.p.a., na wniosek strony, organ, który wydał decyzję  

lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania 

wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych 

we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają 
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udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których 

mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych  

we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis 

decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (§ 2). 

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie następuje w dniu  

13 sierpnia 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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