
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
W ŁODZI 

GPB-III.7840.7.2019 Łódź, 9 października 2019 r. 
(DM) 

OBWIESZCZENIE 
Wojewody Łódzkieo 

Działając na podstawie art. lif ust. 3 w związku z art. lif ust. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), zawiadamiam, 
że w dniu 7 października 2019 r. została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego nr 331/2019, 
znak: GPB-III .7840.7.201 9.DM, odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta 
Miasta Łodzi nr DAR-UA-y.4.2019 z 7 czerwca 2019 r. udzielającej Prezydentowi 
Miasta Łodzi zezwolenia na realizację  inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
i przebudowie ul. Taterniczej w Łodzi (dzielnica: Łódź  Widzew), na odcinku: 
od ul. Chałubińskiego do ul. Prezydenta. Inwestycja obejmuje swym zakresem 
nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie 
z poniższym wykazem: 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających 
teren inwestycji: obręb W-7: działki nr 98/9, 98/10," 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15; 
obręb W-9: działki nr 2/10, 2/11, 2/12, 2/13,2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 
2/21, 2/22; 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, 
dla których inwestor przedłożył  oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane: obręb W-9: działki nr 2/5, 2/8, 2/9; 3. działka położona poza liniami 
rozgranicz,ającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy 
sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: 
obręb W-8: działka nr 34/3; 4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi 
teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, 
w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-9: 
działka nr 343/26 oraz obręb W-8: działki nr 230/2, 35/2 i 35/3. 

Z treścią  powołanej decyzji można zapoznać  się  w Oddziale Orzecznictwa 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi ul. Piotrkowska 104, budynek E, IV piętro, pokój 429, tel.: 42 664-13-77, 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

Zawiadomienie uważa się  za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju 
w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. W trakcie biegu terminu strona może zrzec się  
prawa do wniesienia odwołania od decyzji sk$adając oświadczenie o zrzeczeniu 
się  prawa do odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią  ze stron 
postępowania, decyzja staje się  ostateczna i prawomocna. 

Z u."Wpje"ody Łódzkiego 

KatMnłiSudaj 
KieroiiIO5działu Orzecznictwa 

w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej BlP ŁUW w Łodzi: 
15.10.2019r.-29.10.2019r. 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 
90-926 Łódź, ul, Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42664 1000, fax: (+48) 42664 1040, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka, 

www.lodzkie,eu 
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są  w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu  w zakładce ochrona danych osobowych. 



ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
W ŁODZI 

GPB-III.7840.7.2019 Łódź, 9 października 2019 r. 
(DM) 

OBWIESZCZENIE 
Wojewody Łódzkiego 

Działając na podstawie art. lif ust. 3 w związku z art. lif ust. 7 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 ze zm.), zawiadamiam, 
że w dniu 7 października 2019 r. została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego nr 331/2019, 
znak: GPB-III. 7840.7.201 9.DM, odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta 
Miasta Łodzi nr DAR-UA-y.4.2019 z 7 czerwca 2019 r. udzielającej Prezydentowi 
Miasta Łodzi zzwolenia na realizację  inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
i przebudowie ul. Taterniczej w Łodzi (dzielnica: Łódź  Widzew), na odcinku: 
od ul. Chałubińskiego do ul. Prezydenta. Inwestycja obejmuje swym zakresem 
nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie 
z poniższym wykazem: 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających 
teren inwestycji: obręb W-7: działki nr 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15; 
obręb W-9: działki nr 2/10, 2/11, 2/12, 2/13,2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 
2/21, 2/22; 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, 
dla których inwestor przedłożył  oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane: obręb W-9: działki nr 2/5, 2/8, 2/9; 3. działka położona poza liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy 
sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: 
obręb W-8: działka nr 34/3; 4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi 
teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, 
w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-9: 
działka nr 343/26 oraz obręb W-8: działki nr 230/2, 35/2 i 35/3. 

Z treścią  powołanej decyzji można zapoznać  się  w Oddziale Orzecznictwa 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi ul. Piotrkowska 104, budynek E, IV piętro, pokój 429, tel.: 42 664-13-77, 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

Zawiadomienie uważa się  za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju 
w Warszawie, za póśrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. W trakcie biegu terminu strona może zrzec się  
prawa do wniesienia odwołania od decyzji składając oświadczenie o zrzeczeniu 
się  prawa do odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią  ze stron 
postępowania, decyzja staje się  ostateczna i prawomocna. 

1" 

Z up.,Weyody Łódzkiego 

udaj 

ii Orzecznictwa 
w Wydziale Gospodrki Przestrzennej i Budownictwa 

Termin umieszczenia na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej BłP ŁUW w Łodzi: 
15.10.2019 r. - 29.10.2019 r. 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, teł .: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka, 

www,lodzkie.eu  
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są  w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu  w zakładce ochrona danych osobowych. 


