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PREZYDENT MIASTA LODZI 

DM-DM-XVII.6821.S6.20 18 

Zawiadomicnic 0 wszczC;ciu postc;powania 

Na podstawie art. 61 § I i § 4 Uslawy z dnia 14 czcr'vvca 1960 r. Kodeks postypowania 

administracyjnego (Oz. U. 2018 . 2096 zc zm.) w zwi,)/.ku z art. 136 ust. 3 Ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nierucholllosciami (Oz. U. 2018. 2204 ze zm.) 

na wniosek 

pelnomocnika 

zawiadamiam, zc 

reprezentowanych przez 

zostalo wszczyte postypowanie w sprawie zwrotu 

nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Mackiewicza 48, oznaczonych obecnie 

w ewidencji grunt6w jako czysc dzialek z obrybu B-28 0 nUl11erach: 116/5 i 117/2, przejytych 

na rzecz Skarbu Panstwa na podstawie orzeczenia Prezydium Rady Narodowej USW IV-

6/60/107170 z dnia 18 grudnia 1970 r. 

Wnioskiel11 z dnia 16 kwietnia 2019 r. pelnol11ocnik 

oswiadczyla, iz wniosek 0 zwrot na rzecz jej 

mocodawc6w dotyczy nieruchol11osci polozonych w Lodzi , oznaczonych w ewidencji 

grunt6w w obrybie B-28 jako dzialki nr: 117/2, 116/5 , 117/3 , 117/5 , 116/6. 

W mysl art. 73 § 1 kodeksu postypowania adl11inistracyjnego strony maH prawo 

wgl~du w akta sprawy, sporz~dzania z nich notatek, kopii Iub odpis6w. 

Zgodnie z art. 41 kpa w toku postypowania strony oraz ich przedstawiciele 

i pelnol11ocnicy maj~ obowi~zek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kazdej zmianie 

swojego adresu. W razie niedopelnienia powyzszego obowi~zku doryczenie pisma pod 

dotychczasoWYI11 adresel11 l11a skutek prawny. 

Niniejsze zawiadomienie stanowi uzupelnienie zawiadol11ienia Prezydenta Miasta 

Lodzi 111' DM-DM-XVI1.6821.56.2018 z dnia 26 grudnia 2018 r. , w zwi~zku ze 

sprecyzovv'aniem wniosku i wyst~pieniem 0 zwrot pOZe dzialkal11i nr 116/5 i 117/2 r6w niez 

o z \vrot d zialek 111' : 11713 , 117/5 i 116/6. 

Jednoczesnie informujy, iz w zwiqzku z koniecznosciq dokonania analizy stanu 

prawnego ni eruchomosci, sprawa nie moze zostac rozpatrzona w terminie wskazanym 

V·l zawiado mieniu Prezydenta Miasta Lodzi z dn ia 26 marca 2019 r. 

Urzq d Miasta todz i 
90-926 tod i . ul. Piot rkowska 104 

www.urn l.lod z. ol 



W zwi~zku z powyzszym wyznaczClI11 nowy termin rozpatrzenia sprawy dt) d 

30 czerwca 2019 r. 

Informujy r6wniez, iz na podstawie art. 37 K.p.a. stronie sluzy prawo Wl11eSlel11a 

ponaglenia, jezeli nie zalatwiono sprawy w terminach okreslonych wart. 35 i 36 K.p.a. 

Ponaglenie zawieraj~ce uzasadnienie wnosi s ic do Wojewody L6dzkiego za posrednictwern 

Prezydenta Miasta Lodzi. 
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