WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź,

17 września 2015 r.

GN-V.7570.1639.1.2011.KG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
w spawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda

Łódzki działając

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z
nieruchomościami,

późn.

zm.), w

związku

z art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce

art. 23 i 12 ust. 5 ustawy z dnia 1O kwietnia 2003 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z
została

późn.

że

zm.) - informuje,

w dniu 11

września

wydana decyzja znak: GN-V.7570.1639.1.2011.KG w sprawie ustalenia

odszkodowania z

tytułu

nabycia z mocy prawa przez

jednostkę samorządu

2015 r.,

wysokości

terytorialnego,

tj. Województwo Łódzkie prawa własności części nierucnomości położonej w obrębie 13 Kolonia
opoczyńskim,

Kruszewiec, gminie Opoczno, powiecie
w ewidencji gruntów jako
działki

nr 81), która

decyzji Wojewody

działka

została

numer 81/2 o pow. 0,0108 ha

Nr 130/11 z dnia 9 czerwca 2011 r., znak:

Województwa

Dróg Wojewódzkich w

Łodzi

Łódzkiego

zezwolenia na

oznaczonej

w wyniku

Łódzkie

IA-II.7820.3.2011.ŁR

inwestycji drogowej

Dęborzeczka

podziału

na podstawie

reprezentowanemu przez Dyrektora

realizację

rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku

łódzkim,

(powstała

nabyta z mocy prawa przez Województwo

Łódzkiego

udzielającej Zarządowi

województwie

- Bukowiec

Zarządu

polegającej

Opoczyński,

na

od km

34+600 do km 40+920 wraz z infrastrukturą.
część nieruchomości

Przedmiotowa

nabyciem z mocy prawa przez jednostkę
tj. przed dniem 20 lipca 2011 r., a
Wojewody

Łódzkiego

Nr 130/11 -

(c. Piotra i Marianny), której prawo

oznaczona jako

samorządu

więc

numer 8112, przed jej

terytorialnego Województwo

dniem, w którym

stała się

własności

do

nieruchomości wynikało
zmarłej

nie

zostało

w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
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Łódzkie

ostateczna decyzja

stanowiła własność nieżyjącej Stanisławy

ziemi z dnia 19 maja 1975 r., Nr ON-4510/25.51/75. Po
postępowanie

działka

z aktu

Saternus
własności

przeprowadzone

W
wyżej

związku

z

powyższym informuję, iż

wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji

ul. Tuwima 28, II

piętro,

istnieje

możliwość

Łódzkiego Urzędu

z

treścią

Wojewódzkiego w

Łodzi,

zapoznania

pokój 202 w godzinach urzędowania (pon„

śr.,

się

czw., pt. - godz. 8-

16, wt. - godz. 9-17).
Od w/w decyzji
pośrednictwem

służy

Wojewody

stronom

Łódzkiego

odwołanie

do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za

w terminie 14 dni od dnia

z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,

doręczenia

postępowania

decyzji. Zgodnie

administracyjnego,

doręczenie uważa się

za dokonane

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ustalone w niniejszej decyzji odszkodowanie, zostanie
przez Dyrektora
Województwa

Zarządu

Łódzkiego,

Łodzi działającego

Dróg Wojewódzkich w

wpłacone

z

do depozytu

upoważnienia Zarządu

w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu

stanie się ostateczna.
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