PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
Skierniewice, 16 października 2020 r.
GNR.6833.4.2020.AK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
w spawie umorzenia postępowania ustalającego odszkodowanie
Prezydent Miasta Skierniewice - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) 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.
65 ze zm.), a także 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 2018 r., poz. 1474 ze zm.) –
informuje, że w dniu 14 października 2020 r., została wydana decyzja znak: GNR.6833.4.2020.AK o
umorzeniu, jako bezprzedmiotowego, postępowania w przedmiocie ustalenia na podstawie art. 12 ust
4a, 4f i 4g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie
B-24 miasta Łodzi, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki numer 51/4 o pow. 0,0012 ha,
objętej decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.5.2019 z dnia 05.07.2019, znak:GNIII.7581.3.2020.MZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i
przebudowie ulicy Zawilcowej w Łodzi na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Daliowej oraz
skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej i Zawilcowej, zajętej pod drogę publiczną, której nadany został rygor
natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość uzyskania informacji dotyczącej wyżej
wskazanej decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice
przy ul. Floriana 9, I piętro, pokój 10 w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu terminu
wizyty (pon.- pt. – godz. 8-16)
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Skierniewice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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.
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