WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, 9 czerwca 2021 r.
GN-I.7570.119.2020.AP
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 2021 r., poz. 735)
oraz w związku z art. 118a 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 9 czerwca 2021 r., została wydana decyzja znak: GN-I.7570.119.2020.AP
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie P-18
miasto Pabianice, powiecie pabianickim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 125/2
o pow. 0,0025 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 160/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.,
znak: GPB-II.7820.1.2019 (JN) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
„rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 od km 0+926,20 do km 3+244,81”, której nadany
został rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość uzyskania informacji
dotyczącej wyżej wskazanej decyzji. Zainteresowana strona powinna 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.
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.
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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.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
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Sprawę prowadzi: starszy inspektor wojewódzki Agnieszka Pawlak;
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