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ZAWIADOMIENIE 
O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM

W związku z prowadzonym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego postępowaniem 
administracyjnym w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, położonej 
w gminie Koluszki, w obrębie 0007 Galków Mały, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 
362/2 - informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, dający podstawę do wydania 
decyzji w przedmiotowej sprawie.

W myśl art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735), zawiadamiam o prawie 
wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, a także o możliwości 
wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Powyższe jest prawem, nie zaś obowiązkiem stron. Z uwagi na obecną sytuację 
epidemiologiczną, w przypadku chęci wglądu w akta sprawy, termin wizyty w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi należy umówić telefonicznie z pracownikiem Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami pod nr tel. (42) 632 21 14. Korespondencję można wysyłać pocztą 
tradycyjną oraz pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP: /72gq27iww7/skrytka, 
jak również składając dokumenty w formie papierowej w strefie obsługi interesanta.

Zgodnie z treścią art. 41 kpa informuję, iż w toku postępowania strony 
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej prowadzący postępowanie, o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania 
tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

tel. +48 42 633 7191, +48 42 205 03 00 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
faks +48 42 632 93 11 www.lodzkiwschodni.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 
na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie https:// bip.lodzkiwschodni.pl/
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