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GPB-II.7820.8.2019.JN/IK
OBWIESZCZENIE

WOJEWODY  ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 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 8 lipca 2020 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 131/20 

udzielająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez 

Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie węzła Piotrków Trybunalski 

Zachód w ramach inwestycji pt. „Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. 

łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51 odcinek A węzeł Tuszyn (bez 

węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00” obejmujący 

swym zakresem kilometraż od km 347+240 do km 348+080.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 

14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody 

Łódzkiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne 

ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 22.07.2020 r.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinią Łódzkiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek E, po uprzednim umówieniu 

się telefonicznym (nr tel. 42 664 15 85). Z treścią decyzji można zapoznać się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 

(https://bip.lodzkie.eu/page/47,tablica-ogloszen.html).

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa
/dokument podpisano elektronicznie/

http://www.lodzkie.eu/
http://www.lodzkie.eu/

		2020-07-17T13:36:27+0000
	Marek Jacek Michalak




