WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, 18 lutego 2021 r.
GN-I.7570.1276.2019.PR
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Wojewoda Łódzki, działając na podstawie 36 § 1 i 2, art. 49 oraz art. 49a ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia, na
podstawie art. 9s ust. 9-11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U.
z 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 numer 385 na powierzchni 0,0394 ha informuje, iż ze względu konieczność uzupełnienia
materiału dowodowego o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa, stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego,
w przypadku gdy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do
załatwienia sprawy. Wniesienie przez stronę postępowania administracyjnego ponaglenia, wymaga
jego uzasadnienia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia. Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpi
w dniu 18 lutego 2021 r.
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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.

