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O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za 
nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, 
art. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) a także w związku z art. 8, art. 113 
ust. 6 oraz art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

i n f o r m u j e

o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za 
nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 
121/14 o pow. 0,0116 ha w obrębie W-5, która z mocy prawa stała się własnością Miasta Łodzi na 
podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Wydmowej w Łodzi na 
odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej, polegającej na:

1. Rozbudowie drogi.
2. Budowie chodników.
3. Przebudowie i budowie zjazdów.
4. Budowie oświetlenia drogowego.
5. Budowie kanalizacji deszczowej.
6. Usunięciu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
7. Usunięciu kolizji z istniejącą zielenią i wykonanie nowych nasadzeń.

Zgodnie z przedłożonym wypisem z rejestru gruntów, sporządzonym według stanu na dzień 
11 lutego 2019 r., dla nieruchomości brak jest księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 
dokumentów na podstawie których można ustalić osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do 
nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość w całości stanowi 
nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
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Wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby 
w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje 
prawa do przedmiotowej nieruchomości, do Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28, 97-300 Piotrków Trybunalski, pok. 308, 
tel. (44) 732-18-51. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy, od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że 
przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte przez Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, postępowanie 
zmierzające do ustalenia i wpłacenia należnego odszkodowania za nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, do depozytu sądowego. 

 Z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

 Agnieszka Kosela
 

Otrzymują:

1. Właściciel nieustalony – art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Prezydent Miasta Łodzi, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej – celem podania do publicznej wiadomości i zwrotu z adnotacją o 

terminie wywieszenia.

3. Prezydent Miasta Łodzi

4. Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

5. a/a.

Sprawę prowadzi: Ewelina Mielczarek

Nr telefonu:  44 732-18-51

ul. Szkolna 28 p. 308

adres e-mail: e.mielczarek@piotrkow.pl
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