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Dziata-jqc na podstawie art. art. 90 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kale-jowym (Dz. U. 2017 r. poz. 21 17 z pozn. zm.). oraz art. 49 ~ ~ s t a w y  z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 201 8 r. poz. 2096 z pozn. zm.) 

Wojewoda todzki 

zawiadamia, ze na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 20 listopada 201 8 r., zostalo wszczqte 

postqpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsiqwziqcia 

polega-jqcego na .,Udroinieniu Lodzkiego Wqzla Kale-jowego (TEN-T), etap 11, odcinek t o d i  

Fabryczna - L6dz KaliskalLodz ~abieniec"  - Budowa odcinka linii kolejowej Nr 551 (oS 18) 

Lodzkiego Wqzla Kolejowego w obszarze miqdzy ul. Towarowq i Al. Wlokniarzy. 

Wykaz wszystkich nieruchomoici lub ich czgs'ci, 

objgtych wnioskietn o wydanie decyzji o ustaler~iu lokalizacji linii kolejowej: 

Miasto todz ,  jednostka ewidencyjna, obrqb P-7: nr 4011, 3911, 3912, 413, 42/62, 42/63, 42/64, 

42/65, 43, 5811, 42130, 4213 1, 42132, 42167, 42/28, 42/68, 42146, 42147. 42/48, 42/49, 42/21, 42122, 

4211 2, 4211 3, 4211 1, 42/50. 

Zawiadamiam, i e  z aktami sprawy strony mogq siq zapoznac w Oddziale Planowania 

i Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa todzkiego Urzqdu 

Wojew6dzkiego w Lodzi, ul. Piotrkowska 104 (pokoj 338E, tel. 42 664 13 40, po wczesniejszym 

umowieniu siq telefonicznie). 

Wnioski i uwagi w sprawie ww. inwestycji mozna sktadai. do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres 

Lbdzki Urzqd Wojewodzki w todz i ,  Wydziat Infrastruktury i Rolnictwa, 90 - 926 todz ,  

ul. Piotrkowska 104. 

Obwieszczenie niniejsze uwaza siq za dokonane po uplywie czternastu dni od publicznego 

ogtoszenia, tj. od 17 grudnia 20 18 r. 

Data zarnieszczenia obwieszczenia: 17 grudnia 201 8 r. - 3 1 grudnia 201 8 r. 

Marek Jacek Michaktk 
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