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Wieruszow. dnil:l 22 stycznia 2015 r. 

OGLO ZENIE 0 WSZCZf;CIU POSTF;POWANIA 
ODSZKODOW A WCZEGO 

Starosta Wier szowski wykonuj<}cy zadania z zakresu administracji rzQdo ...... ej. 
dzialajllc na podstaw' art. 61 § 1 i 4 ustaw)' z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks 
post~powania adminis racyjnego (tekst jednolity z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.). informuj~ 
o wszcztrciu postlYpo 'ania administracyjnego z dniem I czerv,'ca 2012 r. \\1 zwi'lzku 
z postanowieniem W ewody L6dzkicgo z dnia 25 maja 2012 r. GN-ll1.758I.\}O"·.2S.2012.PP 
wyznaczaj!}cym Sta stcr Wieruszowskiego do rozpatrzenia sprawy 0 ustalenie 
odszkodowania za za tyte pod drogty publicznq uL lachodni/1. nieruchomosci po}oi.one w 
Lodzi, oznaczone jak dzialki nr: 

174/550 powierzch i 0,0029 ha w obr~bie 8-47. 
174/560 powierzch i 0,0089 ha w obr~bic 8-47, 
174/570 powierzch i 0,0059 ha w obr~bie 8-47, 
174/490 powierzch i 0,1789 ha w obr~bie 8-47. 

Przedmiotowe nieru homosci obj~te zostaly decyzj'l Prczydcnta Miasla Lodzi z dnia 
16 stycznia 2008 r. AAB.I-B/J/08 ustalajflq lokalizacj~ drogi powiatowej dla inwestycji 
poiegajllcej na rozbu owie ukladu drogov,ro - torowcgo ul. Zachodniej na odcinku od ul. 
Ogrodowej do uL Lu mierskiej. 

Wzywa si~ ws stkie osoby, kt6re roszczq sobie prawo wlasnosci lub 
ograniczone pra 0 rzeczowe do w/w nieruchomosci w terminie jednego 
miesiqca od daty ukazania si~ niniejszego ogloszcnia oraz do przestawienia 
swoich praw na ismie i zlozenia stosownych dokument6w. 

Zgloszenia nalezy ki rowac na adres: 

Starostwo Pmviat we w Wieruszowic. ul. Rynek 1-7. 98-400 Wieruszov.\ 
kontakt tel.: Tere a Szatkowska nr tel. 62 78 13 396, w kazdy dzien roboezy. 
w godz. od SOO -15I!o. 
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