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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Kalisza

Stosownie do art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020r. Poz. 1363 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 
2021r., poz. 735 ze zmianami)

zawiadamiam, że

w dniu 08.10.2021r. została wydana decyzja nr 2/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na:

„budowie odcinka ulicy Pogodnej w Kaliszu – Etap IV”

na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr: 217, 269/1, 270/3, 270/5, 272/1 – obręb 151 Szczypiorno,
nr: 90, 91/1, 92/1, 93/1 – obręb 162 Sulisławice Kol.

W ramach postępowania administracyjnego zostały dokonane podziały następujących 
działek:
nr 269 na działki nr: 269/1, 269/2 (obręb 0151),
nr 270/1 na działki nr: 270/3, 270/4 (obręb 0151),
nr 270/2 na działki nr: 270/5, 270/6 (obręb 0151),
nr 272 na działki nr: 272/1, 272/2 (obręb 0151),
nr 91 na działki nr: 91/1, 91/2 (obręb 0162),
nr 92 na działki nr: 92/1, 92/2 (obręb 0162),
nr 93 na działki nr: 93/1, 93/2 (obręb 0162).

Nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Kalisza działki:
nr: 269/1, 270/3, 270/5 (obręb 0151),
nr: 91/1, 92/1, 93/1 (obręb 0162).

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa, Urbanistyki        
i Architektury Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 w godzinach pracy Urzędu
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem pod numerem tel.        
62 7654313).
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 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Urzędzie Miasta Kalisza, w 
urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie 
lokalnej tj. od dnia 13.10.2021r.       
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