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WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź,

30 czerwca 2015 r.

GN-V.7570.1876.2.2011 .MP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
w spawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Łódzki

działając

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

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2013 r. poz. 267 ze. zm.) w związku z art.
l 18a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.

U. z 2015 r. poz. 782) oraz 12 ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekstjedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.)została

informuję, że

w dniu 25 czerwca 2015 roku

wydana decyzja znak: GN-V.7570.1876.2.2011.MP o ustaleniu odszkodowania z

wygaśnięcia

z mocy prawa ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na

nieruchomości położonej

w

obrębie

tytułu
części

Kolonia Kruszewiec, gminie Opoczno, powiecie opoczyf.skim,

województwie łódzkim, oznaczonej jako działki o numerach: 375/2 o pow. 0,0064 ha, 379/2 o pow.
objętej księga wieczystą

0,0070 ha oraz 383/2 o pow. 0,0125 ha,
Sądzie

Rejonowym w Opocznie, V Wydziale

polegającej

działki

Wieczystych w postaci

prowadzoną

służebności

w

osobistej

na prawie korzystania z jednej izby od strony wschodniej domu mieszkalnego oraz

o powierzchni 30 arów według jednorazowego wyboru uprawnionych oraz o zobowiązaniu

Zarządu
Łodzi,

Ksiąg

PTI0/00014494/5

Województwa

Łódzkiego

do przekazania ustalonej

za

pośrednictwem

niniejszą decyzją

Dyrektora

Zarządu

Dróg Wojewódzkich w

kwoty odszkodowania do depozytu

sądowego,

zgodnie z art. 133 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednorazowo, w terminie 14 dni od
dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
W
wyżej

związku

z

powyższym informuję , iż

istnieje

wskazanej decyzji w Wydziale Gospodarki

Urzędu

Wojewódzkiego w

urzędowania

(pon.,

śr. ,

zapoznania

Nieruchomościami

ul. Tuwima 28, II

piętro,

się

i Geodezji

z

treścią

Łódzkiego

pokój 208a w godzinach

czw. , pt. - godz. 8-16, wt. -godz. 9-17).

Od w/w decyzji
pośrednictwem

Łodzi,

możliwość

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

doręczenia

postępowania
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decyzji . Zgodnie

administracyjnego, w

przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po
upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .
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Z up. WOJE~DY LODZKIEGO

Pii;;Klimczak
Dyrektor Wydziału Gospodarki
- <eruchomościami i Geodezji

