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OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY  ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wniosek Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Irysowa 2, w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ekspresowej 

S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł 

„Łódź Teofilów” w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Projekt i budowa drogi ekspresowej 

S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” - węzeł 

„Łódź Teofilów”. Zad. B - Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 

w m. Słowik”, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 §3 Kpa.

Z uwagi na przeprowadzaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Łodzi ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także z uwagi 

na skomplikowany charakter sprawy, zostanie ona rozpatrzona w terminie do 25.07.2020 r.

Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra 

Rozwoju w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. 

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło 

w dniu 4.06.2020 r.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa
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