ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 14 lipca 2021 r.
GN-I.7570.154.2020.EKo
Wg rozdzielnika
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie ustalenia,
na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
1363 ze zm.), odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 7 miasta Tomaszów
Mazowiecki, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim, oznaczoną jako działka numer
808/54 o pow. 0,0018 ha informuję, iż został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący
podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną.
Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.735), zawiadamiam strony o możliwości
ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w sprawie
przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma,
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul.
Tuwima 28 (pok. 205, II piętro), w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym pod numerem telefonu: 42 664 18 90.
W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, sprawa zostanie
rozpatrzona do dnia 15 września 2021 r.
Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa, stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego,
w przypadku gdy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne
do załatwienia sprawy. Wniesienie przez stronę postępowania administracyjnego ponaglenia,
wymaga jego uzasadnienia.
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Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

Otrzymują:
1.Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - celem podania do publicznej wiadomości
zgodnie z art. 49 kpa i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
2.Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
- działający z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego
3. A/a

