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MM/MKe
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Działając na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
Wojewoda Łódzki
zawiadamia, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z 23 września 2022 r.
(data wpływu: 26 września 2022 r.), uzupełniony 28 października 2022 r., zostało wszczęte
postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na rozbiórce
i budowie nowego mostu, remoncie oraz przebudowie obiektów inżynieryjnych wraz z budową
przyłącza elektroenergetycznego w ciągu linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew”
w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace
na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola
Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”.
Zakresem inwestycji objęte są następujące nieruchomości położone w województwie łódzkim:
- powiat bełchatowski: gm. Rusiec - obr. Rusiec, dz. nr 929/2, 770/2,770/1;
- powiat łaski: gm. Widawa - obr. Rogóźno, dz. nr 912, 21, obr. Ruda, dz. nr 258;
gm. Sędziejowice - obr. Wola Wężykowa, dz. nr 283, obr. Lichawa, dz. nr 410, obr. Kustrzyce,
dz. nr 307/1, 307/2, 597;
- powiat zduńskowolski: M. Zduńska Wola - obr. 10, dz. nr 1; gm. Zduńska Wola obr. Henryków, dz. nr 184/2, 170/3, 189, 58/11, 58/9.
Z 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 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie:
tel. 42 664 16 45 i 42 664 11 18 lub mailowo: magdalena.matysiak@lodz.uw.gov.pl
i martyna.kedzierska@lodz.uw.gov.pl).
Ewentualne wnioski i uwagi w sprawie ww. inwestycji można składać do 13 grudnia 2022 r.
na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej
Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia, tj. od 22 listopada 2022 r.
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Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/uw-lodzki w zakładce ochrona danych
osobowych.

