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OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO  
 

Działając na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz 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., 14.10.2019 r. została wydana 
decyzja Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 
pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź 
Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej 
Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Polesie 
przy ul. Ogrodowej w Łodzi.  
I. Wykaz nieruchomości podlegających podziałowi.  
W nawiasie podano numer działki po podziale.  
Miasto Łódź, jednostka ewidencyjna Łódź-Bałuty, obręb B-46, działki nr ewid.: 315/33 
(315/71, 315/72, 315/73) i 315/49 (315/74, 315/75).  
II. Wykaz nieruchomości lub ich części, które stają się własnością Skarbu Państwa.  
W nawiasie podano numer działki przed podziałem.  
Miasto Łódź, jednostka ewidencyjna Łódź-Bałuty, obręb B-46, działki nr ewid.: 315/72 
(315/33), 315/74 (315/49).  
III. Wykaz nieruchomo ści zajętych w ramach ograniczeń w sposobie korzystania 
z nieruchomości, związanych z budową lub przebudową tunelu, a także pracami 
związanymi z jego konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii.  
W nawiasie podano numer działki przed podziałem.  
Miasto Łódź, jednostka ewidencyjna Łódź-Bałuty, obręb B-46, działki nr ewid.: 315/71 
(315/33), 315/73 (315/33), 315/75 (315/49).  
Miasto Łódź, jednostka ewidencyjna Łódź-Polesie, obręb P-9, działki nr ewid.: 1/20, 16/1, 
16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 24/7, 24/8, 24/14, 25/3.  
IV. Wykaz nieruchomości stanowiących teren dróg publicznych, do nieodpłatnego 
zajęcia na czas realizacji inwestycji.  
W nawiasie podano numer działki przed podziałem.  
Miasto Łódź, jednostka ewidencyjna Łódź-Bałuty, obręb B-46, działki nr ewid.: 103/2, 315/71 
(315/33), 315/73 (315/33).  
Miasto Łódź, jednostka ewidencyjna Łódź-Polesie, obręb P-9, działki nr ewid.: 1/6, 1/20, 
1/21.  

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego terminie 14 dni od dnia dokonania publicznego 
ogłoszenia poprzez obwieszczenie.  

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  
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Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia tj. od 21.10.2019 r.  

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja ulega wykonaniu z uwagi 
na nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności.  

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  

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.  

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania 
od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.  

Z decyzją oraz aktami sprawy, strony mogą się zapoznać w Oddziale Planowania 
i Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 (pokój 361, 
tel. 42 664 11 58 – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).  
 
Data zamieszczenia obwieszczenia: 21.10.2019 r. – 04.11.2019 r.  
 
 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO  
 

Marek Jacek Michalak  
Dyrektor Wydziału Gospodarki  
Przestrzennej i Budownictwa  
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