
PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

GNR.6833.27.2019.AK

                                             Skierniewice, 5 stycznia 2023 r.

        

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 

       w spawie umorzenia postępowania ustalającego odszkodowanie

Prezydent Miasta Skierniewice - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 49

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

– informuję, że została wydana decyzja znak: GNR.6833.4.2020.AK z dnia 30 grudnia 2022 r. o umorzeniu,

jako  bezprzedmiotowego,  postępowania  w  przedmiocie  ustalenia  na  podstawie  art.  73  ust.  4   ustawy  z  dnia  13

października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.1998.133.872 ze

zm.) za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 81/42 o pow. 0,0318 ha, z obrębu B-24 miasta

Łódź, która na podstawie ostatecznej decyzji nr GN-IV.7533.363.2020.JR z dnia 22.07.2021 r. Wojewody Łódzkiego,

stwierdzającej nabycie tej nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 161255E z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999

r. stała się własnością Gminy Miasta Łodzi.

Zgodnie z przepisami art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną (Dz. U.1998.133.872 ze zm.) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne,

z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu

terytorialnego  za  odszkodowaniem.  Odszkodowanie  wypłaca   gmina  -  w  odniesieniu  do  dróg  będących

w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi a Skarb Państwa - w odniesieniu do pozostałych dróg. 

Mając na uwadze powyże informuję, iż istnieje możliwość uzyskania informacji  dotyczącej wyżej wskazanej decyzji,

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu

Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9, I piętro, pokój 18, w godzinach urzędowania (pon.- pt. – godz. 8-16).

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie  z  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego,  w  przypadku

zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14  dni  od  dnia  publicznego

ogłoszenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

inż. Barbara Tracz
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