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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.

Łódź,  13 sierpnia 2021 r.
GPB-I.747.9.2021
      MM/ MC

OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1c w związku z art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 428 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą oraz art. 61, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U.  z 2021 r. poz. 735 – j.t.) 
– zwanej dalej Kpa, 

Wojewoda Łódzki
zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-
Jeziornej z 22 lipca  2021 r. (data wpływu: 23 lipca 2021 r.), uzupełniony 10 sierpnia 2021 r., zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowej dla zadania pn.: ,,Modernizacja linii 2020 kV Rogowiec-Pabianice”, polegającego 
na przebudowie i remoncie linii 220 kV Rogowiec-Pabianice, w zakresie skutków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy.
Zakresem inwestycji objęte są następujące nieruchomości lub ich części położone w woj. łódzkim, 
w powiecie bełchatowskim i pabianickim: 
m. Bełchatów, obr. 02 – działka nr: 58/2 (PT1B/00032410/2);
gm. Zelów, obr. Dąbrowa – działka nr 193/4 (PT1B/00016758/5);
gm. Dłutów, obr. Drzewociny – działki nr: 59 (LD1P/00048951/6), 62 (LD1P/00048951/6), 
65 (LD1P/00048951/6), 70/1 (LD1P/00049551/9);
gm. Pabianice, obr. Hermanów-4 – działki nr: 63 (LD1P/00005406/8), 212 (LD1P/00042321/9);
gm. Pabianice, obr. Szynkielew -22 – działka nr: 338/1 (LD1P/00000772/9).

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia w drodze obwieszczenia nastąpi:
a) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie sieci przesyłowej, 
b) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej 
inwestycjom w zakresie sieci przesyłowej, 

nabywca, a w przypadku, o którym mowa w lit. a, nabywca i zbywca, są zobowiązani do  zgłoszenia 
właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego 
właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Zgodnie z art. 10 oraz art. 73 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać 
się osobiście lub przez pełnomocnika ze zgromadzonym materiałem i dowodami, wypowiedzieć 
się co do ich zawartości, składać wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (magdalena.matysiak@lodz.uw.gov.pl, malwina.cyrek@lodz.uw.gov.pl), bądź 
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. +42  664 16 45 lub +42 664 11 18), w siedzibie 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – ul. Piotrkowska 104 (Wydział Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa). Ewentualne wnioski i uwagi w sprawie ww. inwestycji należy przesłać 
na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka. 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia, tj. od 17 sierpnia 2021 r. 
Data zamieszczenia obwieszczenia: 17 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.
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