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Zawiadomienie 0 wszcz~ciu post~powania 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 

administracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

zawiadamia 

o wszcz~ciu z urzE;du post~powania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 

za nieruchomosc pototonq w todzi przy ul. Siostrzanej 29, obr~b G-43, oznaczonq jako 

dzialka nr 231/2 0 powierzchni 0,0097 ha, kt6ra stala si~ z moey prawa wlasnosciq Gminy 

Miasto t6dz z dniem 6.02.2013 r. na podstawie decyzji Prezydenta Miasta todzi nr OAR

UA-V.10.2012 z dnia 31.12.2012 r. znak: OAR-UA-V.6740.2.21.2012 107367.135173.EK 

o zezwoleniu na realizaejE; inwestycji drogowej, polegajqcej na rozbudowie ul. Ustronnej od 

pikietazu 0+297,00 do pikietazu 1+426,36 wraz z ul. Siostrzanq na odcinku od pikietazu 

0+200,00 do pikietazu 0+283,28 i od pikietazu 0+421,73 do pikietazu 0+781,90. 

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2014 r. znak: GN-1I1.7581.171.2014.AG 

Wojewoda t6dzki na podstawie art. 26 § 2 i § 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 ezerwea 

1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 r. poz. 267 

ze zm.), wobee spelnienia ustawowych przeslanek wynikajqeych z tresei art. 24 § 1 pkt 1 i 4 

Kpa, skutkujqeych wylqczeniem z moey prawa Prezydenta Miasta todzi od rozpatrzenia 

sprawy 0 ustalenia odszkodowania za cz~s6 nieruchomosci polozonej w todzi przy 

ul. Siostrzanej 29, obr~b G-43, oznaczonej jako dzialka nr 231/2 0 pow. 0,0097 ha, 

wyznaczyl Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do rozpatrzenia przedmiotowej 

sprawy. 

Stosownie do art. 73 Kpa strony osobiscie lub przez pernomocnika mogq przeglqdat 

akta w Referacie Gospodarki Nieruchomosciami Urz~du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

ul. Szkolna 28, III pi~tro, pok6j 61 w godzinach urz~dowania, tj. od poniedziatku do piqtku 

w godzinach od 7.30 do 15.30 po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 

-732-18-51). 



Ponadto stosownie do art. 10 Kpa strony m09C\. brae czynny udziat w kazdym stadium 

postEilpowania administracyjnego, sktadac wyjasnienia oraz wnioski dowodowe. 

Zgodnie z dyspozycjC\. art. 41 § 1 i § 2 Kpa strony oraz ich przedstawiciele 

i pelnomocnicy majC\. obowiqzek zawiadomic organ administracji publicznej 0 kazdej zmianie 

swojego adresu. W razle zaniedbania powyzszego obowiqzku dor~czenie pism pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

W mysl art. 30 § 4 Kpa w sprawach dotyczqcych praw zbywalnych lub dziedzicznych 

w razie zbycia prawa lub smierci strony w toku post~powania na miejsce dotychczasowej 

strony wst~pujC\.jej nast~pcy prawni. 

Jednoczesnie zawiadamiam strony, it zatatwienie przedmiotowej sprawy w terminach 

okreslonych wart. 35 Kpa nie jest mozliwe ze wzgl~du na koniecznosc uzupe!nienia 

materia!u dowodowego 0 dokumenty wymagane przepisami prawa i w zwiqzku z tym 

wyznaczam na podstawie art. 36 Kpa, nowy termin je] rozpatrzenia do dnia 30 listopada 

2014 r. 

Otrzymuj9.: 
1. Prezydent Miasta todzi 

90-926 t6dz 
ul. Piotrkowska 104 
(DGM-PN-V.6833.210.2013) 

2. a/a 
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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 w zwiCl,zku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekstjednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267 ze zm.) 

postanawiam 

powotac rzeczoznawc~ majCl,tkowego P. Beat~ Flaherty - uprawnienia nr 4470, na biegtego 
w sprawie wydania opinii dot. okreslenia rynkowej wartosci nieruchomosci potozonej 
w todzi przy ul. Siostrzanej 29 w obr. G-43, oznaczonej w ewidencji grunt6w numerem 
dziatki 231/2 0 pow. 0,0097 ha. 

Uzasadnienie 

W zwiCl,zku z prowadzonym PostE2Powaniem administracyjnym w sprawie ustalenia 
odszkodowania za nieruchomosc, kt6ra z mocy prawa z dniem 06 lutego 2013 r. przeszta na 
w~asnosc Gminy t6di na skutek realizacji inwestycji drogowej polegajCl,cej na: 

rozbudowie ul. Ustronnej od pikietazu 0+297,00 do pikietazu 1+426,36 wraz z ul. SiostrzanCl, 
na odcinku od pikietazu 0+200,00 do pikietazu 0+283,28 i od pikietazu 0+421,73 do pikietazu 
0+781,90, 
niezb~dne jest sporzCl,dzenie opinii dotyczqcej ustalenia rynkowej wartosci wymienionej na 
wst~pie nieruchomosci. 

Zgodnie z art. 84 Kpa, gdy w sprawie wymagane set wiadomosci specjalne, organ 
administracji publicznej moze zwr6cie si~ do biegtego lub biegtych 0 wydanie opinii. 

Strona ma prawo brae udziai w przeprowadzeniu dowodu, moze zadawac pytania 
biegtym oraz sktadae wyjasnienia. 

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. 

Otrzymujq: 
1. Rzeczoznawca majqtkowy 

Pani Beata Flaherty 
95-040 Koluszki 
ul. Spacerowa 37 

2. Prezydent Miasta todzi 
90-926 t6dz. ul. Piotrkowska 
(DGM-PN-v'6833.210.2013) 

3. ala 

Sprawq prowadzi: Maria Grzegorzewska 
Nr telefonu: 44 732·18·51 
ul. Szkolna 28 p. 61 
adres e-mail: m.grzegorzewska@piotrkQw.pl 


