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L6dz, 19 grudnia 20 17 r. 

Zgodnie z art. 11 f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szezeg61nyeh zasadaeh 
przygotowania i realizaeji inwestyeji w zakresie dr6g publieznyeh (tekstjednolity: Oz. U. 
z 2017 r., poz. 1496) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks 
postypowania adrninistraeyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, 
ze Wojewoda L6dzki wydai w dniu 28.11.2017 r. postanowienie Nr 16/2017 utrzyrnujqee 
w rnoey postanowienie Prezydenta Miasta Lodzi Nr OAR-UA-V.459.2017 z dnia 
11 pazdziemika 2017 r. 0 nadaniu rygoru natyehmiastowej wykonalnosei deeyzji Prezydcnta 
Miasta Lodzi Nr DAR-UA-V.9.2017 z dnia 25.09.2017 r. znak: DAR-UA-V.6740.2.15.2017 
o zezwoleniu na realizaejy inwestyeji drogowej pod naZWq: "Rozbudowa 
uliey Tomaszowskiej: odeinek od al. Ofiar Terroryzmu II Wrzesnia do ul. .l«drzejowskiej 
wraz z rozbudowq skrzyzowania w Lodzi", natomiast w dniu 04.12.2017 r. ww. deeyzja 
zostaia utrzyrnana w rnoey deeyzjq Wojewody L6dzkiego Nr 72/2017. 

Postanowienie oraz deeyzja Wojewody L6dzkicgo Sq ostateezne w adrninistraeyjnyrn 
toku instaneji. 

Z treseiq powoianego postanowienia oraz deeyzji rnozna zapoznae siy w Wydziale 
Tnfrastruktury i Rolnietwa L6dzkiego Urzydu Wojew6dzkiego w Lodzi u1. Piotrkowska 104, 
budynek E, III piytro, pok6j 363, tel.: 42 664-13-57, po wezcSniejszym telcfonieznyrn 
um6wieniu siy. 

Zawiadomienie uwaza siy za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publieznego 
ogloszenia. 

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dtlia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 
o postypowaniu przed sqdami administraeyjnymi (tj. Oz.U.2017.1369) na postanowienie oraz 
deeyzjy przysruguje stronom prawo wl1lesienia skargi do Wojew6dzkiego Sqdu 
Administraeyjnego w Lodzi, ul. Piotrkowska 135 za posrednietwem Wojewody L6dzkiego 
w temlinie 30 dni od dnia doryezenia. 

Wysokose wpisu od skargi wynosi 200 z1. Strona rna mozliwose ubiegania siy 
o zwolnienie od koszt6w albo przyznanie pomoey prawnej. 

Stronie moze bye przyznane prawo pomoey na jej wniosek ziozony przed wszezyeicm 
postypowania lub w toku postypowania. Wniosek ten wolny jest od opiat sqdowyeh 
(art. 243 § 1). Prawo pomoey obejmuje zwolnienie od koszt6w sqdowyeh oraz ustanowienie 
adwokata, radey prawnego, doradey podatkowcgo lub rzeeznika patentowego (art. 244 § I). 

W mysl art. 254 § I wniosek 0 przyznanie prawCl. pomoey oraz wniosek 0 przyznanie 
koszt6w nieoplaeonej pomoey prawnej sklada siy do wiaseiwego wojew6dzkiego sqdu 
administraeyjnego. Strona, kt6ra nie ma miejsea zamieszkania, pobytu lub siedziby 
na obszarze wlaseiwosei sqdu, a kt6rym mawa w § 1, maze zlazye wniasek, w innym 
wojew6dzkirn sqdzie administraeyjnym. Wniosek ten przesyla siy n~zwlocznie do sqdu 
wlaseiwego (§ 2). '\ 
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