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ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zwrotu udziału 

w wysokości % części w nieruchomości położonej w Łodzi dawnej przy ul. Głównej 42, 

oznaczonej jako działki nr 28/2 i 28/3 (obecnie nieruchomość położona w Łodzi przy ul. 

Piłsudskiego, oznaczona ewidencyjnie w obrębie S6 nr działek 432/31, 488 oraz część działki 

nr 42/57), które zostało podjęte postanowieniem Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 

18 stycznia 2020 r. nr BGiGN-7221/Z-10/08/791/11, Starostwo Powiatowe w Łodzi 

informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy, dający podstawę do wydania decyzji 

w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam 

strony o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz 

wypowiedzenia się w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma 

w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, nr tel. 632-21-14 wew. 65.

Uwaga: Termin przeglądania akt należy uprzednio uzgodnić telefonicznie.

Zgodnie z dyspozycją art. 50 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego wszelkie 

oświadczenia oraz wyjaśnienia strony mogą składać osobiście, przez pełnomocnika lub na 

piśmie. Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt jest prawem stron, a nie obowiązkiem, 

od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Zgodnie z treścią art. 41§1 i 2 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 pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Łodzi informuje o niemożności dotrzymania 

terminu określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
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administracyjnego co jest spowodowane koniecznością umożliwienia zapoznania się przez 

strony z dokumentacją zgromadzoną w postępowaniu.

W związku z powyższym, stosownie do art. 36 k.p.a. wyznaczam nowy termin 

załatwienia sprawy do dnia 10 stycznia 2022 r.

Jak stanowi treść art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wtoku 

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 pism pod dotychczasowym adresem ma 

skutek prawny.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia 

ponaglenia jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani 

w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a także gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to 

niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego 

postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.


