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OBWIESZCZENIE WOJEWODY LODZKIEGO 

Dzialajqc na podstawie art. art. 90 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie 

kolejowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2117 z p6in. zm.). oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy zdnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks post((powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 

z p6in. zm.) 

Wojewoda L6dzki 

zawiadamia, ze na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 18 paidziernika 2018 r., 
zostalo Wszcz((te post((powanie w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
dla przedsi((wzi((cia polegajqcego na wykonaniu rob6t na linii kolejowej nr 14 na odcinku 
L6di Kaliska - Lublinek od km 0,000 do km 7,140, realizowanego pod naZWq: Zaprojektowanie 
i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Prace na liniach kolej owych nr 14, 811 na odcinku L6di Kaliska 
- Zdunska Wola - Ostr6w Wielkopolski, Etap I: L6di Kaliska - Zdunska Wola". 

Oznaczenie nieruchomo.l:ci lub ich cz?c<'ci, o~j?tych wnioskiem 0 wydanie 
decyzji 0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej: 

I. Nieruchomosci stanowi~ce wlasnosc Skarbu Panstwa polozone w Iiniach rozgraniczaj~cych 

teren: 
Miasto L6dz: 
obr. P-17: nr 15/73; obr. P-28: nr 1/28; obr. P-24: nr 366/4; obr. P-23: nr 62/3; obr. G-53: 

nr 671/2 
II. Nieruchomosci, kt6re stan~ si«r wlasnosci~ Skarbu Panstwa, polozone w Iiniach 

rozgraniczaj~cych teren: 
Miasto L6dz: 
Obr«rb P-28: nr 1/93; nr 1/89; nr 1/87 
Obr«rb P-27: nr 515113; nr 515118; nr 515/16 
Obr«rb P-26: nr 124/8; nr 134 
III. Nieruchomosci podlegaj~ce podzialowi: 
W wykazie zastosowano nastypuj')ce oznaczenia: 
- przed nawiasem podano numer dzialki ulegaj')cej podzialowi wraz z powierzchni,) 
- w nawiasie podano numery dzia1ek powstalych po podziale wraz z powierzchni,) 
- wytluszczono numery dzialek objytych projektowanymi liniami rozgraniczaj,)cymi teren 

Miasto L6dz: 
Obr«rb P-28: nr 1191 0 pow. 2,8699 ha (nr 11103 0 pow. 0,7526 ha; nr III 040 pow. 2,1170 ha) 
Obr«rb P-37: nr 16113 0 pow. 12,9018 (nr 161111 0 pow. 9,4638 ha; nr 16119 0 pow. 0,1425 ha; 
nr 16111 00 pow. 0,3552 ha; nr 1611120 pow. 2,9399) 
IV. Nieruchomosci, stanowi~ce tereny dr6g publicznych, zaj«rte nieodplatnie na czas realizacji 
inwcstycji: 
Miasto L6dz: 
Obr«rb P-27: nr 425/9; nr 515115 
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Obr((b P-26: nr 125 
V. Nieruehomosci, zaj((te w ramaeh ograniezen w korzystaniu z nieruehomosci w eelu 
zapewnienia weJscia na teren nieruehomosci dla prowadzenia inwestyeji kolejowej, 

bez przeniesienia prawa wlasnosci: 
W wykazie zastosowano nastttPuj'lce oznaczenia: 
_ przed nawiasem podano numer dzialki ulegaj'lcej podzialowi 
_ w nawiasie podano numer dzialki powstalej po podziale, w przypadku kt6rej nastttpuje ograniczenie w korzystaniu 

z nieruchomosci 

Miasto L6dz: 
Obr((b P-28: nr 1/79; nr 1/81; nr 1/70 
Obr((b P-36: nr 214/4; nr 214/3; nr 214/2; nr 21411 

Obr((b P-33: nr 103/2; nr 10411 
Obr((b P-37: nr 161/3 (nr 161112); nr 117/3; nr 15811 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, z aktami sprawy 

oraz zgromadzonym materialem dowodowym, mozna zapoznac siy w Oddziale Planowania 

i Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale lnfrastruktury i Rolnictwa L6dzkiego Urzydu 

Wojew6dzkiego w Lodzi, ul. Piotrkowska 104 (pok6j 337 A, tel. 42 664 1645 po wczdniejszym 

um6wieni u siy telefonicznie). 
Wnioski i uwagi w sprawie ww. inwestycji mozna skladac do dnia 31 grudnia 2018 r. 

na adres L6dzki Urzqd Wojew6dzki w Lodzi, Wydzial Infrastruktury i Rolnictwa, 90 - 926 L6dz. 

ul. Piotrkowska 104. 
Obwieszczenie niniejsze uwaza siy za dokonane po uplywie czternastu dni od publicznego 

ogloszenia, tj. od 10 grudnia 2018 r. 

Data zamieszczenia obwieszczenia: 10 grudnia 2018 r. - 24 grudnia 2018 r. 

Z up. WOJEWODY LODZKIEGO 

Marek Jacek Michalak 
Dyrektor Wydzialu 

Infrastruktury i Rolnietwa 
Idokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznyml 
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