ŁDDZIKI URZĄD wO JEwo

w ŁODZI

Wz,I<f,

Łódź,2 pażdzternika 2018

r.

GN-I.750.32.2018

O

głoszenie Woj ewody Łó dz|.<lego

a zamiarze ustalenia

o

dszkodowania

za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych

i

Działając na podstawie art. 12 ust. 4a,4f

2003 t.

o

szczególnych zasadach przygotowania

publicznych (tekst jedn. Dz.
art. 118a ust. 2 ustawy

Dz. U

z

z

2018 r., poz.

U' z2018

5 oraz ałt.23 ustawy zdnia 10 kwietnia

i

realizaĄi inwestycji w zakresie dróg

r., poz. I474),w związkuzart. I14 ust. 3

i4

oraz

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.

I2I zę zm.) Wojewoda Łódzki podaje do publicznej wiadomości

informację o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznalzone na pasy dróg

publicznych położone wwojewództwieŁódzkim,

powiecie radomszczańskim, gminie Zytno,

obrębie Żytno, oznaczonejako działki o numerach:
r2251r, 16421r, r5841r, r2281r, 122611,898/1 (898),12271r,122713 (122712), r2201r (1220),

r184tr (1184), rr84l2 (1184), 11651I (1165), Is4lI (154),

rssll

(155),

rs6lr (156),

16011

(160), 161/1 (161),1631r (163), 164lL (164),r6slI (165), 16113 (167lr),161ls (16712),r7015

(I70l2), 17211 (I12), I8115 (I81lI), I8119 (I87l3), 188/5 (i88lŻ), 19011 (190)' I91lI (I91),
200t1 (200), 403tr (403), 8741r (874), 1340 (1340), 133911 (1339), 1338/1 (1338), 1277lr
(1271),

r2t6lr (1216),99513 (9951r),881/1 (881),

86413 (86412), 4411 (44),3211,

(32),25lr

0), 148212 (r482lr), 581r, 5812 (58), 1555/1 (1555), 63lr (63), rr4l1
(114), I20lt (I20),72IlI (I2I), I22lI (IŻ2), I24lt (IŻ4), I30lI (130), objęte decyzją
Wojewody Łodzkiego Nr 83/18 zdrlta 14 ma1a 2018 r.' znak: IR-II.7820.19.20I1 (Ji.l)
(25), 78tr, (18), 1/1

o zemvoletiu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódż<iej nr
785 na odcinku od km 1+400,00 clo km 7+500,00, której nadarry został rygor natychmiastowej
wykonalnoŚci, sprostowaną postanowieniem Wojewo dy Łodzkego nr 70118 z dria2l maja2018 r.

IeŻeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,

którym przysługują prawa tzeczowe

90-92ó Łóclź, ul. Pjou'korvska l04, teL': (+48)

do

nieruchomości, Wojewoda Łódzki tozwaĘ

.|?ł1tiy'Tl*iJ;ir'Ł'}."il';i1ll,];?lLx
D-ffi#*kl!#,v

Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodaw/s'oytka

ceIu realizacji czynności urzędowych' Masz plawo do dostępu,
Ad]ninish'atoreln danych osoborłrych jest Wojelvoda Łód'ti
sprostorvania, ograniczenia przetrva-zania dmyclr' Więcej irrfornracji aajdziesz na stronie l*wv.lodzkię_eu rv za]<ładce ocluona dmych osoborłych.

możliwośó wydania decyzji o ustaleniu i przekazaniu odszkodowania do depozyfu sądowego,
zgodnie z art. I33 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wszelkich informacji co do treścii sposobtl realizacji niniejszego pisma moŻta
uzyskać pod numerem telefonu:42

664 18 80.

Sprawę prowadzi inspeklor wojewódzki Anrra Jurczak.

Z up.

woJEwoDY ŁODZKIEGO

Piotr Klimczak
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

