
 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

 Na podstawie art. 11f ust. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

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

z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Wojewoda Łódzki zawiadamia, 

że na wniosek z 20.05.2019 r., uzupełniony 17.06.2019 r., Prezydenta Miasta Łodzi, 

z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi, wszczęte zostało postępowanie 

administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 26/13 

z 21.01.2013 r., udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków 

– Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 w zakresie odcinka II – od km 

310+000 do km 320+010 wraz z infrastrukturą.  

 Jednocześnie informuję, że wniosek nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie 

określonym w art. 35 § 3 Kpa, z uwagi na obowiązek zajęcia stanowiska przez Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o które wystąpiono pismem z dnia 28.06.2019 r., 

oraz skutecznego zawiadomienia stron postępowania. Przewidywany termin rozpatrzenia 

sprawy to 17.09.2019 r.  

 Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra 

Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, za pośrednictwem Wojewody 

Łódzkiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 1.08.2019 r. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki 
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ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania 

 Na podstawie art. 11f ust. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

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

z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Wojewoda Łódzki zawiadamia, 

że na wniosek z 20.05.2019 r., uzupełniony 17.06.2019 r., Prezydenta Miasta Łodzi, 

z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi, wszczęte zostało postępowanie 

administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 26/13 

z 21.01.2013 r., udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 Stryków 

– Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 w zakresie odcinka II – od km 

310+000 do km 320+010 wraz z infrastrukturą.  

 Jednocześnie informuję, że wniosek nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie 

określonym w art. 35 § 3 Kpa, z uwagi na obowiązek zajęcia stanowiska przez Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o które wystąpiono pismem z dnia 28.06.2019 r., 

oraz skutecznego zawiadomienia stron postępowania. Przewidywany termin rozpatrzenia 

sprawy to 17.09.2019 r.  

 Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra 

Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, za pośrednictwem Wojewody 

Łódzkiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek E, 

IV p., pok. 412, tel. 42 664-14-73 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie), 

w godzinach pracy urzędu (pn., śr.,czw., pt., 8-16, wt. 9-17), w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
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Pouczenie: 

W świetle art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 

mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. 

W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma  pod dotychczasowy adres ma skutek 

prawny. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Prezydent Miasta Łodzi reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi – Panią Monikę 

Andrzejewską-Koniuszaniec  

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (ePUAP) 

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi 

91-857 Łódź, ul. Irysowa 2 (ePUAP) 

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami ŁUW w Łodzi w miejscu 

4. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia 

5. Aa. 

 


