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MM/MC

OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w  

zakresie terminalu

Działając na podstawie art. 12 ust.1 - 2 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1oraz art. 38 pkt 2 lit. t 
w powiązaniu z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 z późn. zm.) – 
zwanej dalej ustawą jak również art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – zwanej dalej Kpa, 

Wojewoda Łódzki

zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Łódzkiego 
Nr 3/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w 
 zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji 
pn.: „Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP III 
Rawa Mazowiecka – Wronów”, stanowiącego część gazociągu Wronów – Odolanów 
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, 
łódzkiego i wielkopolskiego. 

Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Łódzkiego, stosownie 
do art. 133 Kpa w związku z art. 5 ust. 3 ustawy, przekazane zostało w celu rozpatrzenia do Ministra 
Rozwoju - Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy oraz art. 49 Kpa 
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 18 września 
2020 r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Łódzkim Urzędzie 
Wojewódzkim w Łodzi i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji 
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach 
podmiotowych urzędów tych gmin oraz Urzędu Wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu 
ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
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Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Przestrzennej
 i Budownictwa

/dokument podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/

Data zamieszczenia obwieszczenia: 18 września 2020 r. – 2 października 2020 r.

http://www.lodzkie.eu/
http://www.lodzkie.eu/

		2020-09-11T12:14:16+0000
	Marek Jacek Michalak




