ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 2 marca 2021 r.

GN.VII.7724/O/1059/09/MU
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z
treścią art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 935) oraz stosownie do
treści art. 10 ww. ustawy informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący
podstawę do zakończenia postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty
odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części
nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Sulejów, powiecie piotrkowskim, województwie
łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 154/1 o pow. 0,0172 ha, 156/1 o
pow. 0,0357 ha oraz 157/1 o pow. 0,1012 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr
16/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r., znak: IAI-7047/6468/1529-6/RC/07 o ustaleniu lokalizacji
dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrków
Trybunalski – Sulejów od km 402+567,63 do km 413+600 oraz odbudowie mostu w
miejscowości Przygłów (km 408+408), sprostowaną postanowieniem Wojewody Łódzkiego
Nr 5/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r., znak: IAI-7047/ 6468/1529-17/RC/KM/08 oraz decyzją
Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2008 r., znak: BN7D-025-16-627/08/664.
Powyższa nieruchomość ma częściowo nieuregulowany stan prawny.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 ww. ustawy, informuję
o możliwości zapoznania się Stron ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się
w sprawie przed jej rozstrzygnięciem.
Biorąc powyższe pod uwagę wyjaśniam, że aby skorzystać z prawa do zapoznania się
ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej rozstrzygnięciem
należy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, z powołaniem się na
sygnaturę akt, zgłosić ten fakt w jeden z wymienionych sposobów:
a) e-mailem na adres: gn@lodz.uw.gov.pl
b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi,Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Tuwima 28, 90- 002 Łódź
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Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

c) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:/lodzuw/skrytka.
W przypadku zgłoszenia przez Stronę chęci zapoznania się ze zgromadzoną
dokumentacją oraz wypowiedzenia się w sprawie, Strona będzie mogła skorzystać ze swojego
prawa w terminie zakreślonym powyżej.
Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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