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GPB-I.747.10.2022

 MM/AC

OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1c, w powiązaniu z pkt 50 załącznika 

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 273 – j.t.) – 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 z późn. zm.) – zwanej dalej Kpa, 

Wojewoda Łódzki
zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie z dnia 17 marca  2022 r. (data wpływu: 21 marca 2022 r.), 
uzupełniony 11 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn.: ,,Remont linii 220 kV 
Adamów – Pabianice”.
Zakresem inwestycji objęte są nw. nieruchomości położone w woj. łódzkim:
powiat poddębicki: 
gm. Poddębice, obr. Leśnik – nr: 63; 
gm. Poddębice, obr. Dzierzązna – nr: 215, 266/16 (SR2L/00022309/1);
gm. Pęczniew, obr. Wola Pomianowa – nr: 71;
gm. Zadzim, obr. Wierzchy – nr: 75 (SR2L/00014123/4);
gm. Zadzim, obr. Piotrów – nr: 71, 119;
gm. Zadzim, obr. Żerniki – nr: 178, 179 (SR2L/00000862/5), 259;
gm. Zadzim, obr. Jeżew – nr: 2/6 (SR2L/00019136/3), 2/8 (SR2L/00019136/3);
powiat łaski:
gm. Wodzierady, obr. Piorunów – nr: 178/2 (SR1L/00041397/6);
gm. Wodzierady, obr. Nowy Świat – nr: 61 (SR1L/00047341/1);
powiat pabianicki:
gm. Pabianice, obr. Szynkielew – nr: 429 (LD1P/00029625/3);
m. Pabianice, obr. P-24 – nr: 126

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, 
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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 lub anna.chouhan@lodz.uw.gov.pl), 
bądź po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. +42 664 16 45 lub +42 664 13 40), 
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/SkrytkaESP. 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, tj. od 20 kwietnia 2022 r. 
Data zamieszczenia obwieszczenia: 20 kwietnia 2022 r. – 4 maja 2022 r.
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