
OBWIESZCZENIE 

Prezydenta Miasta Skierniewice 

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej 

zdnia 11 maja 2018 roku 

o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia odszkodowania 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 roku, 

poz.1496 ze zm.), art.8, art.118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz.121 ze zm.) w związku art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017.r poz. 1257 ze 

zm.) 

podaję  do publicznej wiadomości 

decyzję  Prezydenta Miasta Skierniewice wykonującego zadania z zakresu administracji 

rządowej z dnia 11 maja 2018 roku znak GNR.6833.5,2.2016.ML w przedmiocie ustalenia 

odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę  Miasto Łódź  nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi, przy ul. Powojowej, w obrębie 

B- 23 oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 153/25 o pow. 0,0011 ha, 153/26 

o Pow. 0,0993 ha i w obrębie B-24 oznaczonej numerami działek 565/31 o pow. 0,0226 ha, 

565/34 o pow. 0,0027 ha, 565/36 o pow. 0,0012 ha i 565/37 o pow.0,0188 ha, objętej decyzją  

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 marca 2015 roku nr DAR-UA-y.5.2015 o zezwoleniu 

na realizację  inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Powojowej w Łodzi, 

na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Żołędziowej. 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość  zapoznania się  z treścią  ww. decyzji 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice, 

ul. Floriana 9, I piętro, pokój 10. 
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