PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
Skierniewice, 29 grudnia 2020 r.
GNR.6833.27.2019.AK

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Skierniewice
o zamiarze ustalenia odszkodowania
za nieruchomość przeznaczoną na pas drogi publicznej

Działając na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia
14 czerwca 1960 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 12 ust. 4a, 4f i 5 oraz art. 23 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.), w związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art.
118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z
2020 r., poz. 1990) Prezydent Miasta Skierniewice podaje do publicznej wiadomości informację o
zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na pas drogi publicznej położonej
w województwie łódzkim:
- obr. W-9 m. Łodzi dz. 477/6, objęta decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.6.2018 z dnia
6 sierpnia 2018 r., znak: DAR-UA-V.6740.2.8.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie ul. Giewont na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Czecha w Łodzi, której
nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują
prawa rzeczowe do nieruchomości, Prezydent Miasta Skierniewice rozważy możliwość wydania
decyzji o ustaleniu i przekazaniu odszkodowania do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 ust. 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wszelkich informacji co do treści i sposobu realizacji niniejszego pisma można uzyskać pod numerem
telefonu: 46 834 51 50 i 46 834 51 47.
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Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie
Bip.um.skierniewice.pl/komunikat Kontakt do inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@um.skierniewice.pl

