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OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 61 § 4,  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),  art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1-2,
ust.  4-7 w  związku  z  art.  124a,  art.  4  pkt  9b1  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), 

Prezydent Miasta Kalisza, 
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

1.  zawiadamia  o  wszczęciu  w  dniu  19  czerwca  2019  r.  z  wniosku  Energi-Operatora  S.A.
z siedzibą w Gdańsku, postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie wnioskodawcy na
podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. zezwolenia
na ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 288 m2 o nieuregulowanym stanie
prawnym, zapisanej w Kw nr KZ1A/00017936/0, położonej w Kaliszu przy ul.  Rajskowskiej 104,
oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  w  obrębie  150  Rajsków  jako  działka
nr 96/1 o pow. 0,3600 ha, w celu przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Kalisz
Centrum – Kalisz Północ oraz Kalisz Centrum – Piwonice.  

2. informuje, iż strony w toku postępowania mogą zgłaszać uwagi, wnioski i uzupełniać materiał
dowodowy  w  sprawie  oraz  zapoznać  się  z  obecnie  zgromadzonym  w  sprawie  materiałem
dowodowym w  Wydziale  Gospodarowania  Mieniem Urzędu  Miasta  Kalisza,  parter,  pokój  nr  5,
budynek Ratusza - Główny Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od
godz.  7.30  do  15.30  w  terminie  14  dni licząc  od  dnia  publicznego  ogłoszenia  niniejszego
zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami zamiar
ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych
właściwego urzędu, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 

Ogłoszenie  takie  zostało  zamieszczone  w  dniu  12.04.2019  r.  w  prasie,  to  jest  w  „Gazecie
Wyborczej”,   na  stronie  internetowej  BIP Urzędu  Miasta  Kalisza,  a  także wywieszone  na tablicy
ogłoszeń   w siedzibie  Urzędu  Miasta  Kalisza. Ponieważ  w przewidzianym  ustawą  o  gospodarce
nieruchomościami terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym
przysługują  prawa  rzeczowe  do  przedmiotowej  nieruchomości  Prezydent  Miasta  Kalisza  wszczął
postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości w trybie
przewidzianym dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Następnie Prezydent Miasta
Kalisza  zgodnie  z  art.118a  ust.  1  i  2  ustawy o  gospodarce  nieruchomościami  wyda  w niniejszej
sprawie  decyzję,  która  będzie  podlegała  ogłoszeniu  w  sposób  określony  w  art.  49  Kodeksu
postępowania administracyjnego. 

Informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza    od dnia 19.06.2019 r. do dnia
02.07.2019 r.


