
STAROSTA ŁOWICKI
ul. Stanisławskiego 30 

99-400 Łowicz
Łowicz, 29.06.2022 r.

GN.683.14.2021
Zawiadomienie

Starosta Łowicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, iż

zakończył zbieranie materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym 

ustalenia odszkodowania za działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 4/14, 5/27 i 15/44, 

położone w Łodzi, w obrębie B-43, które na mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

20.10.2020 r., nr DPRG-UA-V.7.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na 

podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

176) stały się własnością Miasta Łodzi.

Zgodnie z art. 73 § 1 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej 

„Kpa" Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub 

odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Działając na podstawie art. 10 § 1 kpa zawiadamiam strony przedmiotowego postępowania o 

możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie, a w 

szczególności z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 

przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w lokalu Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, pokój nr 18 w godzinach 8:00-16:00, nr 

tel.46 811 53 86.

Stosownie do treści art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że ww. 

postępowanie nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. oraz 36 

k.p.a. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność umożliwienia stronom 

postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Przewidywany termin załatwienia ww. sprawy to 12.08.2022

1. Prezydent Miasta Łodzi,
2. Starosta Łowicki - w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji 

publicznej,
3. aa.

Otrzymują:


