ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 30 marca 2021 r.
GPB-II.7820.6.2020
(WM/AS)
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwany dalej kpa,
zawiadamiam, że wniosek inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Łodzi, z siedzibą przy ul. Irysowej 2 w Łodzi, złożony do Wojewody Łódzkiego
22.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy
Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”,
nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie, określonym w art. 35 § 3 kpa,
ze względu na przeprowadzaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także na skomplikowany
charakter sprawy. Ze względu na powyższe ustalam nowy przewidywany termin rozpatrzenia
sprawy do 31.05.2021 r.
Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii 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 zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło
w dniu 2 kwietnia 2021 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.

