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Otrzymują wg rozdzielnika 

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu 

nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości 

położonej w obrębie Kolonia Kruszewiec, gminie Opoczno, powiecie opoczyńskim, województwie 

łódzkim, oznaczonej jako działki: nr 199/2 o pow. 0,0068 ha i nr 200/2 o pow. 0,0060 ha

informuję, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) że został zgromadzony 

materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną. 

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że na podstawie aktu własności ziemi z dnia 

25 czerwca 1980 r., Nr ON-4511146/80 właścicielem przedmiotowej części nieruchomości był Pan 

Władysław Białas, który nie żyje, a jego domniemani spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 

W związku z powyższym należy uznl';Ć, iż przedmiotowa nieruchomość posiada 

nieuregulowany stan prawny. 

Stosownie dó postanowień art. 1 O Kodęks postępowania administracyjnego strony 
" 

mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej 

ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Łodzi, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, II piętro, pokój 209, w godzinach urzędowania, po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

Z uwagi na powyższe, stosownie do treści art. 36 § I Kpa, wyznacza się nowy termin 

załatwienia sprawy do dnia 15 września 2015 r. 
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Sprawę prowadzi 

inspektor Agnieszka Pawlak 

tel. 042 664-18-48 

sekretariat: tel. 042 664-18-00 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi działający z upoważnienia 

Zarządu Województwa Łódzkiego 

('')2\ \Y . Burmistrz Opoczna - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 kpa i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

3. Ala 


