
 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+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. 
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OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

 

 Na podstawie 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym zawiadamiam, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, złożony 28.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego, polegającego na przebudowie linii 

kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – stacja Lublinek od km 0,000 do km 7,140 

(w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – 

Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski – etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”), 

zlokalizowanego na nieruchomościach na terenie Miasta Łódź, na działkach w obrębach 

ewidencyjnych P-17, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-33, P-36, P-37, G-53, nie może zostać 

rozpatrzony w ustawowym terminie, określonym w art. 35 § 3 Kpa. 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 28.08.2019 r. 

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

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem 

Wojewody Łódzkiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 1.07.2019 r. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
 

Marek Jacek Michalak 
Dyrektor Wydziału  
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