
Lodi, 4 wrzeinia 20 17 r. 

OBWIESZCZENIE 
Wojewody todzkiego 

Dzialajqc na podstawie art. 1 l f  ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (t.j. Dz. U. 

z 201 5 r., poz. 203 1 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postqpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia siq, ze w dniu 

30 sierpnia 20 17r. wydana zostala decyzja Wojewody todzkiego Nr 26511 7, 

znak: IR- 1.782 1.3.201 7.BK utrzymujqca w mocy decyzjq Prezydenta Miasta todzi  z 1 marca 

2017r., Nr DAR-UA-V.2.2017, ktorq zatwierdzil projekt budowlany i udzielil Prezydentowi 

Miasta zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwq: przebudowa 

ul. Olechowskiej od ul. Zakladowej do ul. Tomaszowskiej w todzi  

Jednoczesnie zawiadamia siq strony postqpowania, ze z treSciq powyzszej decyzji 

mozna zapoznat siq w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa todzkiego Urzqdu 

Wojewodzkiego w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek D, I11 piqtro, pokoj 363. 

Decyzja niniejsza jest ostateczna. 

Zgodnie z art. 53 8 1 i art. 54 9 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 

o postqpowaniu przed sqdami administracyjnymi (tj . Dz.U.20 17.1369) na decyzje przysluguje 

stronom prawo wniesienia skargi do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w todzi,  

ul. Piotrkowska 135 za posrednictwem Wojewody todzkiego w terminie 30 dni od dnia 

zawiadomienia. Zawiadomienie uwaza siq za dokonane po uplywie 14 dni od dnia 

publicznego ogloszenia. 

WysokoSC wpisu od skargi wynosi 200 zl. Strona ma moiliwoSd ubiegania siq 

o zwolnienie od kosztow albo przyznanie pomocy prawnej. 

Stronie moze by6 przyznane prawo pomocy na jej wniosek zlozony przed wszczeciem 

postepowania lub w toku postepowania. Wniosek ten wolny jest od oplat sqdowych 

(art. 243 3 1). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztow sqdowych oraz ustanowienie 

adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 3 1). 
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W my51 art. 254 5 1 wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie 

kosztow nieoplaconej pomocy prawnej sklada siq do wlaiciwego wojewodzkiego sqdu 

administracyjnego. Strona, ktora nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby 

na obszarze wlaiciwoici sqdu, o ktorym mowa w 5 1, moie zlozyd wniosek, w innym 

wojewodzkim sqdzie administracyjnym. Wniosek ten przesyla siq niezwlocznie do sqdu 

wlaiciwego (§ 2). 
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