
JR-[l.7840.171.2016.IK/RP 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 9ac ust. I ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym , art. 72 

ust. 6 i art. 95 ust. 3 w związk u z art. 3 ust. 1 pkt 1 l ustawy z dnia 3 paźd ziernika 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze11stwa 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 społecze11stwo, że w dniu 9 czerwca 2017 r. wydana została decy~ja Wojewody Łódzkiego 

Nr 120/ 17, udz i elająca spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA, z siedzibą w Warszawie, 

ul. Targowa 74, pozwolenia na budowę zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie 

linii kolejowej E20 na odcinku od km 63 ,542 do km 109,000 w ramach zadania pn.: Budowa 

i przebudowa infrastruktury kolejowej w ramach projektu POiiŚ 7.1-8 „Modernizacja linii 

kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew -

Swarzędz - prace przygotowawcze". 

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 , z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lodzi oraz opinią Pa11stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Łodzi, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Lódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi , ul. Piotrkowska I 04, budynek E, IV piętro , pokój 412 

(po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie - tel. 42 664 14 73). 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie l 4 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z up. Wojewody Łódzkiego '· 
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Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa 
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