WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, 17 lutego 2021 r.
GN-I.7570.708.2019.KK
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz
w związku z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), a także art. 12 ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), informuje, że w dniu 15
lutego 2021 r., została wydana decyzja, znak: GN-I.7570.708.2019.KK w sprawie ustalenia
wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie, na
podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 187/19 z dnia 19 września 2019 r., znak:
IRII.7820.4.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 483 Bogumiłowice – Strzelce Wielkie, od km 49+670 do
km 54+632,70, prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Ostrołęka, gminie
Sulmierzyce, powiecie pajęczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr
284/1 o pow. 0,0124 ha.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość uzyskania informacji
dotyczącej wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Tuwima 28, II piętro, pokój 205 w godzinach
urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za
pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 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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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.

