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OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO  

 

Działając na podstawie art. 36 § 1 i § 2 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 wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 13 maja 2019 r. (data wpływu: 

14 maja 2019 r.) w sprawie ustalenia 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 odcinków linii kolejowej Nr 550 

i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego między przystankiem osobowym Łódź Polesie, komorą 

rozgałęźną między ulicami Odolanowską i Stolarską oraz posterunkiem odgałęźnym Łódź 

Włókniarzy w Łodzi, nie zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 

§ 4 Kpa w związku z art. 9o ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.), z powodu wezwania Inwestora do skorygowania 

wniosku w zakresie numeru działki oraz przedłożenia map przedstawiających proponowany 

przebieg linii kolejowej, stanowiących załącznik do wniosku, z prawidłowo określonym, 

bieżącym numerem działki leżącej w obszarze inwestycji.  

Sprawa zostanie załatwiona do 13 grudnia 2019 r.  

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

do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem 

Wojewody Łódzkiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.  

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 

publicznego ogłoszenia, tj. od 14.10.2019 r.  

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO  
 

Marek Jacek Michalak  
Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa  

/dokument podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/  

 

Data zamieszczenia obwieszczenia: 14.10.2019 r. – 28.10.2019 r.  


