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Wojewoda Łód7ki na podstawie art. 36 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r.' poz.2096 ze zm.) zavłiadamia,
że wniosek z}ożony 16.05.2018 r. (skorygowany 29.05.2019 r.), Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad reprezentowanego ptzezDyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg KrajolYych i Autostrad oddziału w Łodzi, ul. Irysowa 2, w sprawie zmiany ostatecmej decyzji Wo-

jewody Łódzkiego 381/l3 zdnia04.lI.2013 r. o udzieleniu inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku od węzła ,,Kawnaz z węńem od km 376+000,00
',Radomsko"
do km 392+720,00, wrazz infrastrukturą _ odc. C, uchylonej w części i utrzymanej w mocy

mieńsk''

z

vłyłączeniem węńa do węzła

w pozostałej częścidecyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z23.I0.Ż0I4 t., znak; DOIIIII-ks/BoII-3ks-772-I18-l701l|3ll4 oruz zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr
502lI5 z I0.I2.20I5 r., nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35
$ 3 Kpa, z lwagi na koniecznośćprzeprowadzęnia ponownej oceny oddziaĘwania przedsię-

wzięcia na środowisko przezRegionalnego Dyrektora ochrony Środowiskaw Łodzi. Przewidywany termin rozpatrzeria sprawy to 15.1L20I9 r.
Zgodnie z art.37 Kpa stronie słuŻy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Inwe-

stycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 416, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zavłiadarria się,

żę publiczne

ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu

16.09.2019 r. Zawiadomienie ttwuŻa się za dokonane po

upĘwie 14 dni od dnia publicznego

ogłoszenia.
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Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

Łódzki Unąd Wojewódzki w Łodzi - Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
ll 75' fax: (+48) 4Ż 664 11 99Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
IA(dlodz.uw.eov.ol; www.lodzkieeu
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki . Dute przetwanane są w celu realizacji czymości uzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania' ograniczenia pnetwarzania dznych. Więcej infomacji znjdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.
90-926 Ł6dź, al' Piotrkowska l04' tel.: (+48) 42 664

