
Kalisz, dnia 18.12.2020r. 
WBUA.6740.02.0006.2020 

D2020.12.02950 
 

Obwieszczenie 

Prezydenta Miasta Kalisza 

 
Stosownie do art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity 
tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zmianami), 
 

zawiadamia się, że 
 

w dniu 16.12.2020r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 
 
„Budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do           
ul. Żwirki i Wigury” – droga klasy G, - droga gminna 

 
na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako 

działki: 

• 9/8, 9/15, 10/1, 10/2, 10/4, 15/4, 15/9, 16/5, 27, 35/2, 36/1, 36/2, 40 – obręb 
031 Tyniec, 

• 10/1, 10/3, 11, 12/3, 18 – obręb 049 Tyniec, 
• 9/10, 10/2, 10/5, 11/1, 11/2, 19/6, 19/7, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 

21/3, 21/4, 21/5, 22, 23/8 – obręb 050 Tyniec 

• 1/3, 1/4, 2, 26/7, 26/11, 27, 160, 197/11 – obręb 051 Tyniec 
 

W ramach postępowania administracyjnego zostaną dokonane podziały 

następujących działek: 

• nr 9/15 (obręb 031) – na działki o nr 9/24, 9/25  

• nr 10/1 (obręb 031) – na działki o nr 10/5, 10/6 

• nr 10/2 (obręb 031) – na działki o nr 10/7, 10/8, 10/9, 10/10 

• nr 10/4 (obręb 031) – na działki o nr 10/14, 10/15 

• nr 16/5 (obręb 031) – na działki o nr 16/6, 16/7, 16/8 

• nr 27 (obręb 031) – na działki o nr 27/1, 27/2 

• nr 36/1 (obręb 031) – na działki o nr 36/3, 36/4 

• nr 40 (obręb 031) – na działki o nr 40/1, 40/2 

• nr 11 (obręb 049) – na działki o nr 11/1, 11/2 

• nr 19/6 (obręb 050) – na działki o nr 19/10, 19/11 

• nr 19/7 (obręb 050) – na działki o nr 19/12, 19/13 

• nr 20/3 (obręb 050) – na działki o nr 20/5, 20/6 

• nr 20/4 (obręb 050) – na działki o nr 20/7, 20/8 

• nr 22 (obręb 050) – na działki o nr 22/4, 22/5, 22/6 

• nr 2 (obręb 051) – na działki o nr 2/3, 2/4 

• nr 26/11 (obręb 051) – na działki o nr 26/26, 26/27 

• nr 27 (obręb 051) – na działki o nr 27/1, 27/2 



• nr 160 (obręb 051) – na działki o nr 160/1, 160/2 

 

Nieruchomości objęte w całości liniami rozgraniczającymi teren budowy drogi 
gminnej: 

• nr 15/9, 35/2, 36/2 – obręb 031, 

• nr 9/10, 10/2, 11/1, 11/2, 21/4, 21/5, 23/8, 10/5 – obręb 050, 

• nr 1/3, 197/11, 1/4 – obręb 051 

Nieruchomości objęte w części liniami rozgraniczającymi teren budowy drogi 
gminnej, ulegające podziałowi (w nawiasie podano nr działki po podziale objętej 
liniami rozgraniczającymi): 

• nr 10/1(10/5), 10/2(10/7), 10/4(10/14), 16/5(16/7), 27(27/1), 36/1(36/3), 
40(40/1) – obręb 031, 

• nr 20/4(20/8), 22(22/6) - obręb 050, 

• nr 2(2/3), 26/11(26/26), 27(27/1), 160(160/1) – obręb 051  
 

Nieruchomości objęte w części liniami rozgraniczającymi teren rozbudowy drogi 
powiatowej nr P6245P ul. Żwirki i Wigury, ulegające podziałowi (w nawiasie podano 
nr działki po podziale objętej liniami rozgraniczającymi): 

• nr 9/15(9/25), 10/2(10/9) – obręb 031 
 

Nieruchomości objęte w całości liniami rozgraniczającymi teren rozbudowy drogi 
krajowej nr 12 ul. Łódzkiej: 

• nr 10/3, 12/3 – obręb 049, 

• nr 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 21/3 – obręb 50 
 

Nieruchomości objęte w części liniami rozgraniczającymi teren rozbudowy drogi 
krajowej nr 12 ul. Łódzkiej, ulegające podziałowi (w nawiasie podano nr działki po 
podziale objętej liniami rozgraniczającymi): 

• nr 11(11/1) – obręb 049, 

• nr 19/6(19/10), 19/7(19/12), 20/3(20/5), 22(22/4) – obręb 50 
 

Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone, niezbędne do dokonania 
przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci, budowy zjazdu: 

• nr 9/8, 15/4, 27 – obręb 031, 

• nr 10/1, 11, 18 – obręb 049, 

• nr 22 – obręb 050, 

• nr 26/7, 26/11, 27 – obręb 051 
 

Nieruchomości do przejęcia w całości na rzecz Miasta Kalisza : 

• nr 36/2 – obręb 031, 

• nr 10/5, – obręb 050 

• nr 1/4 – obręb 051 

Nieruchomości do przejęcia w części na rzecz Miasta Kalisza (w nawiasie podano nr 

działki po podziale przeznaczonej do przejęcia): 

• nr 10/1(10/5), 10/4(10/14), 36/1(36/3) – obręb 031, 

• nr 22(22/6) – obręb 050 

• nr 2(2/3), 160(160/1) – obręb 051 

 

Nieruchomości do przejęcia w całości na rzecz Skarbu Państwa: 

• nr 10/3, 12/3 – obręb 049, 



• nr 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 21/3 – obręb 050 

 

Nieruchomości do przejęcia w części na rzecz Skarbu Państwa (w nawiasie podano 
nr działki po podziale przeznaczonej do przejęcia): 

• nr 11(11/1), – obręb 049, 

• nr 19/6(19/10), 19/7(19/12), 20/3(20/5), 22(22/4) – obręb 050 

 

Strony postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w siedzibie Wydziału 
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 – 
Ratusz, (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym 

sprawę – Agnieszka Śnieg tel. 62- 7654-313) w godzinach pracy Urzędu. 
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące powyższej sprawy należy wnieść na piśmie w 
terminie do dnia 05.01.2021r. do Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 –Ratusz. 
 
 
 

Prezydent Miasta Kalisza 

      /-/ 
Krystian Kinastowski 


