
Kalisz, dnia 30.12.2020r.
WBUA.6740.02.0005.2020
D2020.12.02972

                                                     OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Kalisza

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1363 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, 

zawiadamiam,

że, dnia 17 grudnia 2020r. została wydana decyzja nr 6/2020 (znak 
WBUA.6740.02.0005.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na „Budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
(dawna ul. H. Sawickiej) z drogą osiedlową biegnącą przy kościele pw. Św. Ap. 
Piotra i Pawła w Kaliszu”, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki 
nr: 80, 82/1, 81/8, 40, 41, 43/1, 76 – obręb 073 os. Dobrzec – droga powiatowa.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą 
uzyskać informacje o treści ww. decyzji telefoniczne lub mailowo w godzinach: 
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30, bądź zapoznać się z aktami sprawy w 
siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Główny Rynek 20, po wcześniejszym 
kontakcie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 62/7654-
313, e-mail: asnieg@um.kalisz.pl.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia stron o jej  wydaniu. Zgodnie z art.  11f ust. 3 ustawy i art.  49 § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z  2020  r.  poz.  256  ze  zm.),  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za
dokonane po upływie 14 dni od dnia 07 stycznia 2021 r., tj. dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie w Urzędzie Miasta Kalisza oraz w urzędowym publikatorze
teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, a także w prasie lokalnej.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z  dniem doręczenia  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się
prawa  do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  niniejsza
decyzja  staje  się  ostateczna  i  prawomocna.  Zrzeczenie  się  prawa do  wniesienia
odwołania, skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do
wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto, jeżeli wszystkie strony zrzekły się
prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem
do wniesienia odwołania. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
                    /-/
     Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


