WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, 19 marca 2021 r.
GN-I.7570.1288.2019.PR
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art 49, 49a, w związku z art. 123 i 84
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz mając na uwadze prowadzone postępowanie w przedmiocie
ustalenia, na podstawie art. 9s ust. 9-11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 1043 ze zm.), odszkodowania za ograniczenie w
korzystaniu z nieruchomości położonej w obrębie P-9 m. Łódź, województwie łódzkim,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247/1 na powierzchni 0,0011 ha informuje, że w
dniu 19 marca 2021 r. wydano postanowienie o powołaniu biegłego Rzeczoznawcy Majątkowego
Pana Jana Jurasia do sporządzenia opinii, w formie operatu szacunkowego, określającego wartość
odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z ww. nieruchomości.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość uzyskania informacji
dotyczącej prowadzonego postępowania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Tuwima 28, II piętro, pokój 221 w godzinach
urzędowania.
Biorąc to pod uwagę informuję, że:
- aby skorzystać z możliwości ewentualnego uzyskania informacji dotyczącej
postępowania należy, z powołaniem się na sygnaturę akt, zgłosić ten fakt (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
c) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka
- celem ustalenia terminu osobistego dokonania tej czynności.
Od w/w postanowienia nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu
od decyzji.
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www.lodzkie.eu
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.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 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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