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Piotrk6w Tryb. 2014-10-

Prezydent Miasta t.odzi 
90-926 t.6dz 
ul. Piotrkowska 104 

W zwiqzku z prowadzonym post~powaniem administracyjnym dotyczqcym ustalenia 
odszkodowania za cz~sc nieruchomosci potozonej w todzi w obr. G-43, oznaczonej 
w rejestrze grunt6w numerem dziatki 231/2 0 pow. 0,0097 ha, kt6ra przeszta na wtasnosc 
Gminy Miasta t6dz na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta todzi nr OAR-UA
V.10.2012 z dnia 31.12.2012 r. znak: OAR-UA-V.6740.2.21.2012 107367.135173.EK 

, 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej, polegajqcej na rozbudowie ul. Ustronnej od 
pikietazu 0+297,00 do pikietazu 1 +426,36 wraz z ul. Siostrzanq na odcinku od pikietazu 
0+200,00 do pikietazu 0+283,28 i od pikietazu 0+421,73 do pikietazu 0+781,90, niniejszym 
uprzejmie informuj~, ze sporzqdzony zostat operat szacunkowy okreslajqcy wartosc ww. 
dziatki. 

W zatqczeniu przekazuj~ kserokopi~ wyciqgu z operatu szacunkowego. 
Jednoczesnie informuj~, ze zgromadzony w sprawie materiat dowodowy daje podstaw~ do 
wydania decyzji. 
W zwiqzku z tym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam 
strony post~powania 0 mozliwosci zapoznania si~ ze zgromadzonq dokumentacjq 
w siedzibie Urz~du Miasta w Piotrkowie Tryb. Referat Gospodarki Nieruchomosciami 
ul. Szkolna 28, III pi~tro p. 61 (w godzinach urz~dowania) oraz ewentualnego wypowiedzenia 
si~ w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygni~ciem w terminie 7 dni od dnia dor~czenia 
niniejszego pisma. 

Zat 1 

Otrzymujq: 

1. 
2. 
3. ala 

Spraw~ prowadzi: Maria Grzegorzewska 
Nr telefonu: 44732-18-51 
ul. Szkolna 28 p. 61 
ad res e-mail: m.grzegorzewska@piotrkow.pl 



WVCli\G Z OPERATl: SZAClJNKOWEGO 

1. OplS ~lF.Rt;CHOMOSCI 

Polozenie: L6di, ul. Siostrz,Ula 29. 

Oznaczenie wedlug ewidencji gnU1t6w: obr~b G-43, dzialki nr 231 /2 (O,0097ha). 

Wlascicielnieruchomosci - Gmina !\1iasto L6di. 

Rodza; nieruchomosci: niczabudowana nieruchomosc gruntowa. 

2. eEL \,{'YCENY 

OkreSlenie wartosci rynkowej prawa wlasnoSci w /w dzialek gruntu dJa potrzeb ustalenia odszkodowania 

zgoclnit' z art. 18 w zw. z alt. 12 ustawy z dn. 10-04-2003 r. 0 szczeg61nych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie drog publicZllych. 

3. OSZACO\X'A .. '-iA WI\RTOSC RYNKOWA NIERUO'\OMOSCI 

Wartosc rynkowa prawa wtasDoSci dzialki nr 231/2, poiozonej w Lodzi pr~y u1. Siostrzanej 29, w obr~bi G-

43, wynosi 10332 zt (slownie: dziesi~c tysi~cy ttzysta trzydziesci dwa dote). 

4. DATA SPORZ1\DZENIA OPERAnT SZi\CUNKOWEGO - 6 pazdziemika 2014 r. 

5. OI'RACO\VALI\ - Beata 1~1aherty, rzeczoznawca maj<ltkowy - uprawllicnia nr 4470. 

6. DATi\ SPORZADZENIi\ WYCl!\Gll- 6 pazdziemika 2014 r. 
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