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ZAWIADOMIENIE

o wszczeciu postepowania

Na podstawie art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Oz. U. 2018.2096 ze zm.)

z a w i a dam i a m, ze

na wniosek zostalo wszczete z dniem 30 Iipca 2019 r. postepowanie 0 zwrot
nieruchornosci wywlaszczonej orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Lodzi z dnia
2 sierpnia 1950 r. nr 5.A.1-2/72/49, polozonej w Lodzi przy uI. Piotrkowskiej 211 , Nr hip.
704 rep.hip. Nr 3540.

Ustalono, iz w granicach nieruchornosci wywlaszczonej ww. orzeczeniem obecnie
znajduja sie dzialki ewidencyjne z obrebu S-8 nr: 25/3, 25/5, 25/6, 28/60, 24/2 - czesc, 28/56 
czesc, 28/74 - czesc, 28/59 - czesc, 1/11 - czesc, 28/69 - czesc.

Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. strony i ich
pelnornocnicy , mega w okresie poprzedzajacym wydanie decyzji przegladac akta sprawy
oraz zglaszac swoje wnioski lub uwagi w siedzibie Oddzialu Wywlaszczen i Zwrot6w
Nieruchomosci Wydzialu Dysponowania Mieniem Urzedu Miasta Lodzi - uI. Piotrkowska
104, pok. 366, III pietro, w godzinach pracy urzedu: pon, sr, czw., pt. 800_1600

, wt. 900_1700
.

Stosownie do tresci art. 41 Kodeksu postepowania administracyjnego, w toku
postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnornocnicy maja obowiazek zawiadornic
organ administracji publicznej 0 kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego. W razie niedopelnienia powyzszego obowiazku doreczenie pism pod
dotychczasowym adresem rna skutek prawny.

Ponadto informuje, iz z uwagi na koniecznosc uzupelnienia materialu dowodowego
sprawa nie moze zostac rozpatrzona w terminie wskazanym w art, 35 Kodeksu postepowania
administracyj nego.

Stosownie do tresci art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Oz. U. 2018. 2096), w dniu 12 sierpnia 2019 r. zostal wyznaczony nowy
termin rozstrzygniecia sprawy do dnia 31 pazdziernika 2019 r.

Jednoczesnie inforrnuje, iz na podstawie art. 37 K.p.a. stronie sluzy prawo wniesienia
ponaglenia, jezeli nie zalatwiono sprawy w terminach okreslonych wart. 35 i 36 K.p.a.
Ponaglenie zawierajace uzasadnienie wnosi sie do Wojewody Lodzkiego za posrednictwern
Prezydenta Miasta Lodzi,

Niniejsze zawiadomienie nastepuje w zwiazku z ustaleniem nowych stron
postepowania,
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