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Łódź, 26 września 2019 r. 
GPB-I.747.2.2019 
MM 
 

OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO 
O WNIESIENIU ODWOŁA Ń OD DECYZJI 

 
Działając na podstawie art. 131 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – zwanej dalej Kpa 
w powiązaniu z art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.)  
 

Wojewoda Łódzki 
 

zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju od decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr 7/2019 z 28 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu 
realizacji inwestycji pn.: „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 wraz z komorą demontażową przy stacji Łódź 
Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza, M. Łódź, woj. łódzkie. 
 
Odwołania wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Łódzkiego, zostały przesłane 
w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.  
   

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  

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

ogłoszenia tj. od 1 października 2019 r.  
 
 
Data zamieszczenia obwieszczenia: 1 października 2019 r. – 15 października 2019 r. 
 
 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
 

Marek Jacek Michalak 
Dyrektor Wydziału Gospodarki  
Przestrzennej i Budownictwa 
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