Pabianice, dnia 16.06.2021 r.

GG.6821.23.2021

Pani M. J.
W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim wykonującym zadanie
z zakresu administracji rządowej postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu
części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Julii 2/Kaskadowej 5/Sobótki 3,
oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-9 jako działka nr 55/55, z wniosku M.J.,
na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

wzywam
w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania do wyjaśnienia
rozbieżności w imieniu i nazwisku osoby uznanej za stronę postępowania tj. M. J.
poprzez dostarczenie na adres tut. Wydziału sprostowanych dokumentów.
W postanowieniu Sądu Rejonowego w Łodzi V Wydziału Cywilnego z dnia
25.09.1988 r. sygn. akt V Ns II 280/88 o nabyciu spadku po J. Z. wśród spadkobierców
wskazana jest M. J., natomiast w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 17.01.2019 r. sygn. akt II Ns 1015/18 o stwierdzeniu nabycia
spadku po S. Z. wśród spadkobierców wskazana jest M. J. J. z domu Z. Istnieje więc
rozbieżność w imieniu i nazwisku osoby uznanej za stronę niniejszego postępowania.
Stosownie bowiem do treści art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),
poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej
nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości
lub udziału w tej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137 wyżej wymienionej ustawy,
nieruchomość lub jej część stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.
Z uwagi na konieczność ustalenia czy osoba wskazana w w/w postanowieniach
i osoba uznana za stronę niniejszego postępowania to ta sama osoba, wzywam
do uzupełnienia materiału dowodowego we wskazany wyżej sposób.
Z up. Starosty
/-/ Anna Dobrosz
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika w aktach sprawy (art. 49a k.p.a.)

