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OBWIESZCZENIE  
Wojewody Łódzkiego 

 

Zgodnie z art. 11f  ust. 6 ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 
ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu 
odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.8.2018 z dnia 28.08.2018 r. znak: 
DAR-UA-V.6740.2.4.2018 udzielającej Prezydentowi Miasta Łodzi zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Stokowskiej na odcinku od ul. Kerna 
do ul. Taterniczej w Łodzi, Wojewoda Łódzki wydał w dniu 12.11.2019 r. decyzję nr 370/2019, 
w której orzeczono o uchyleniu w części i orzeczeniu w tym zakresie co do istoty sprawy, 
a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.  
Z treścią powołanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek E, IV 
piętro, pokój 429, tel.: 42 664-13-77, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, 
tj. 22 listopada 2019 r. 

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135 za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego 
w terminie 30 dni od dnia, w którym czynność zawiadomienia o wydaniu decyzji odnosi skutek 
prawny. 
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