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OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji 

 

 Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 

art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art. 49 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony 

postępowania i społeczeństwo, że w dniu 18.07.2019 r. wydana została decyzja  Wojewody 

Łódzkiego Nr 131/19, udzielająca spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą 

w Warszawie, ul. Targowa 74, pozwolenia na budowę komory startowej/ odbiorczej w ramach 

zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła 

Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa/ odbiorcza”, 

zlokalizowanej na działkach w obrębie B-45 w Łodzi. Decyzji nadany został 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

 Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni 

od dnia zawiadomienia. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym 

z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, można zapoznać się w Wydziale 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 

ul. Piotrkowska 104, budynek E, IV piętro, pokój 415 (po wcześniejszym umówieniu się 

telefonicznie - tel. 42 664 12 61). 

 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. Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło 

w dniu 23.07.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 
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