
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
W ŁODZI 

 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna 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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MM 
 
 

OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO 
 
 

Działając na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą oraz art. 10 § 1 i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096 z późn. zm.),  
 

Wojewoda Łódzki 
 

zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 8 marca 2019 r. zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na: 
„Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – 
Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowa odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła 
Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej, w M. Łódź, woj. łódzkie. 
 
 Zakresem inwestycji objęte są następujące nieruchomości, położone w M. Łódź, 
województwo łódzkie: 
Wykaz nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, 
które w całości staną się własnością Skarbu Państwa: 
Miasto Łódź: 
Obręb B-44: działki o nr ewid.: 130/7, 132/1 
 

Zgodnie z art. 9o ust. 8 ustawy, z dniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 9o ust. 6 
ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą 
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 9o ust. 10 ustawy.  

Czynność prawna dokonana z naruszeniem art. 9o ust. 8 ustawy jest nieważna (art. 9o ust. 9 
ustawy).  

W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości innej 
niż wymieniona w art. 9o ust. 8 ustawy, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 9o ust. 6 ustawy, nabywca 
i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela 
lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania 
powyższego zgłoszenia i  prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela 
lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania na podstawie 
art. 145 § 1 i pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 9o ust. 11 ustawy).  

 



 

  

Z aktami sprawy oraz zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się 
w Oddziale Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 (pokój 337A, tel. 42 664 16 45, 
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).  

Ewentualne wnioski i uwagi w sprawie ww. inwestycji można składać do 10 maja 2019 r. 
na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, 90-926 Łódź, 
ul. Piotrkowska 104.  

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, tj. od 12 kwietnia 2019 r.  
  
 
 
 
Data zamieszczenia obwieszczenia: 12 kwietnia 2019 r. – 26 kwietnia 2019 r. 
 
 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
 

Marek Jacek Michalak 
Dyrektor Wydziału  
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