
Kalisz, 15 czerwca 2020 r.

GM.683.28.2019

OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art.  129  ust.  5  pkt  3,  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce

nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

STAROSTA KALISKI

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 maja 2020 r. została wydana decyzja

znak  GM.683.28.2019  ustalająca  odszkodowanie  za  nieruchomość  położoną  w  miejscowości

Godziesze  Małe,  gmina  Godziesze  Wielkie,  oznaczoną  w ewidencji  gruntów i  budynków jako

działka nr 326/2 o pow. 0,0621 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą

nr  KZ1A/00029881/6,  która  na  podstawie  decyzji  Starosty  Kaliskiego  znak  ABP.67403.6.2019

z 17 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie

drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze w zakresie budowy ścieżek rowerowych

z  punktami  przesiadkowymi/  parkingów  P&R  i  B&R,  samoobsługowymi  stacjami/punktami

naprawy  rowerów oraz  niezbędną  infrastrukturą  uzupełniającą”, na  terenie  powiatu  kaliskiego

w gminie Godziesze Wielkie, stała się  z mocy prawa własnością Powiatu Kaliskiego,

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Gospodarowania

Mieniem Starostwa  Powiatowego  w Kaliszu,  Plac  Świętego  Józefa  5,  62  –  800  Kalisz,  pokój

nr 128, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7³°- 15³°.

Od  decyzji  służy  stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do  Wojewody  Wielkopolskiego

za  pośrednictwem Starosty  Kaliskiego  w terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji.  Zgodnie

z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r.

poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje  podane do publicznej  wiadomości  poprzez zamieszczenie

na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w  Kaliszu  oraz  na  tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.
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