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OBWIESZCZENIE
Wojewody Łódzkiego

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, zawiadamiam, że:
- w dniu 1 lipca 2019 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję nr 212/2019, którą uchylił decyzję Starosty
Pabianickiego nr 1/2019 r. z 1 lutego 2019 r., znak: AB.6740.715.2018, zezwalającą Prezydentowi
Miasta Pabianic na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej – ulicy
Gruntowej i umorzył w tym zakresie postępowanie organu I instancji;
- w dniu 4 lipca 2019 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję nr 216/2019, którą uchylił decyzję Starosty
Pabianickiego nr 208/2019 z 15 marca 2019 r., znak: AB.6740.715.2018, stwierdzającą wygaśnięcie
decyzji Starosty Pabianickiego nr 1/2019 z 1 lutego 2019 r., zezwalającej Prezydentowi Miasta
Pabianic na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej – ulicy Gruntowej
i umorzył w tym zakresie postępowanie organu I instancji.
Powyższe decyzje Wojewody Łódzkiego są ostateczne.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że z treścią powyższych decyzji Wojewody
Łódzkiego można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek E, IV piętro, pokój 427,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel.: 42 664-13-03).
Na powyższe decyzje przysługuje stronom prawo wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego,
w terminie 30 dni od dnia dokonania obwieszczenia.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego
ogłoszenia. Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu
16 lipca 2019 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 www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

