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Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f, ust.  3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i  realizacji  inwestycji  w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst  Dz.  U.
z 2023r., poz. 162),

zawiadamia  się,  że  w  dniu  28.02.2023r.  została  wydana  decyzja  nr  1/2023 znak
WBUA.6740.02.0001.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej polegającej  na
„rozbudowie ulicy Starowiejskiej w Kaliszu” drogi gminnej, drogi klasy L,
obejmującej następujące nieruchomości lub ich części, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
działki nr 128, 131/4, 131/5, 132, 133/44, 133/35, 133/46, 133/45, 133/50, 133/48, 134/6,
134/23, 134/22, 181/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0151 Szczypiorno.

Strony postępowania lub ich przedstawiciele i  pełnomocnicy mogą zapoznać się  z  treścią
decyzji  w  siedzibie  Wydziału  Budownictwa,  Urbanistyki  i  Architektury  Urzędu  Miasta
Kalisza,  Główny  Rynek  20  –  Ratusz  w  godzinach  pracy  Urzędu  (po  wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę tel. 62- 7654-360, lub
e-mail: wbua@um.kalisz.pl).
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta
Miasta  Kalisza,  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  decyzji  przez  wnioskodawcę  lub
zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2
ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  -  kpa  (Dz.  U.  z 2022r.  poz.  2000  ze  zmianami)
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 1 marca
2023r.,  tj.  dnia,  w którym nastąpiło  publiczne obwieszczenie  w Urzędzie  Miasta  Kalisza,
w Urzędowym publikatorze teleinformatycznym – BIP UM Kalisz, a także w prasie lokalnej. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia
się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna  i  prawomocna.  Zrzeczenie  się  do  wniesienia  odwołania  skutkuje  brakiem
możliwości  odwołania  się  od  decyzji  oraz  jej  zaskarżenia  do  Sądu  Administracyjnego.
Ponadto, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa
decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania. 
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