
Prezydent Miasta Kalisza
WGM.6833.0006.2021.MG
D2022.05.00242

Kalisz, dnia 06.05.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia   14  czerwca  1960 r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  w zw. z art. 8,
art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity  Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w zw. art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176)
   

Prezydent Miasta Kalisza, 
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

 zawiadamia o wydaniu w dniu  29.04.2022 r. 

z  urzędu decyzji  administracyjnej  częściowej  znak  WGM.6833.0006.2021.MG,
ustalającej  odszkodowanie (powiększone o 5%) w  kwocie 596,57 zł  (słownie
złotych:  pięćset  dziewięćdziesiąt  sześć  57/100)  za  209/10000  części,
stanowiących  sumę  udziałów  w  prawie  własności  działki  nr  290/7
o pow. 0.0108 ha, położonej w Kaliszu przy ul. Korczak, w obrębie 38, przejętej
na własność gminy Miasta Kalisza,  którą to decyzją Prezydent Miasta Kalisza –
zarządca drogi został zobowiązany do wpłaty do depozytu sądowego na rzecz:

1. Sylwii Pawlak - w kwocie 99,90 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć
90/100) za udział  35/10000 części
2. Mileny Pawlak - w kwocie 99,90 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć
90/100) za udział  35/10000 części
3. spadkobierców Aliny Nowakowskiej - w kwocie 196,97  zł (słownie złotych:
sto dziewięćdziesiąt sześć 97/100)  za udział 69/10000 części
4.  spadkobierców Bogny  Balcerczyk  -  w kwocie  199,80  zł  (słownie  złotych:
sto dziewięćdziesiąt dziewięć 80/100) za udział 70/10000 części,

w terminie 14 dni od dnia kiedy decyzja stanie się ostateczna.

Kwoty stanowiące wartość nieruchomości  – 27.187,00 zł   i   wartość nieruchomości  podwyższoną
o  5%,  to  jest  kwotę  1.359,35  zł  -  28.546,35  zł  w  rozliczeniu  według  wielkości  udziałów
przysługujących współwłaścicielom, których dotyczy decyzja z dnia 29.04.2022 r. – łącznie
209/10000 części  we współwłasności: 
Wielkość 
udziału

Ilość udziałów 
danej 
wielkości 

Łączne odszkodowanie do wypłaty – 
568,17 zł 

Łączna kwota 
podwyższenia 
odszkodowania do 
wypłaty – 28,40 zł  

Kwota  powiększonego 
odszkodowania do wypłaty  -
596,57 zł

kwota w zł przypadająca na dany udział kwota w zł 
przypadająca na dany 
udział

   kwota    powiększonego   
odszkodowania   do wypłaty     
w zł przypadająca na dany 
udział

69/10000 1 187,59 9,4 196,97

70/10000 1 190,3 9,5 199,8

35/10000 2 95,15 4,75 199,8
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Zgodnie  z  art.  49  ustawy  Kodeks  postępowania  administracyjnego  doręczenie
niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia jej
publicznego ogłoszenia to jest od dnia 06.05.2022 r.

W  przypadku  zawiadomienia  strony przez  udostępnienie  pisma  w  Biuletynie
Informacji Publicznej o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, organ
na wniosek strony udostępnia stronie odpis decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem
Prezydenta Miasta  Kalisza  na  adres:  Urząd  Miasta  Kalisza,  Wydział  Gospodarowania
Mieniem,  Główny Rynek 20,  62-800 Kalisz,  w  terminie czternastu dni od daty doręczenia
decyzji. 

Stronom  służy  prawo  zrzeczenia  się  odwołania.  Oświadczenie  o  zrzeczeniu  się
odwołania  strona  musi  złożyć  na  piśmie  organowi,  który  wydał  decyzję  tj.  Prezydentowi
Miasta Kalisza  na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Gospodarowania Mieniem, 62-800
Kalisz, Główny Rynek 20. 

Skutkiem  zrzeczenia  się  odwołania  decyzja  staje  się  ostateczna
i prawomocna, brak jest wówczas możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż jedna strona decyzja staje
się  ostateczna  i  prawomocna   z  dniem  doręczenia  organowi,  który  wydał  decyzję,
oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią ze stron.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
         mgr Michał Pilas
                      /-/
        Zastępca Naczelnika

             Wydziału Gospodarowania Mieniem


