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GPB-II.7840.51.2021.MM/IK

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Na podstawie art. 12 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu zwanej dalej Ustawą, oraz na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 
pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko i w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dalej 
Kpa, Wojewoda Łódzki zawiadamia o wydaniu postanowienia nr 99/21 z dnia 27.07.2021 r. 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Łódzkiego nr 84/21 
z dnia 11.06.2021 r., udzielającej spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. pozwolenia na budowę gazociągu W/C MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn -    
Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów, stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa 
gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie 
województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego", w zakresie: Etapu III 
na terenie województwa łódzkiego w powiecie rawskim, w gminach: Rawa Mazowiecka,  
Regnów, Sadkowice. Sprostowanie polega na tym, że na stronie 3 decyzji wiersz nr 9 licząc 
od góry: „122/4, 123/2, 124/2, 130, 134, 136, 137, 138, 176, 177, 178, 181, 188, 487/1”, 
powinien brzmieć: „123/2, 124/2, 130, 134, 136, 137, 138, 176, 177, 178, 181, 188, 487/1”.
 Na ww. postanowienie służy zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia o jego wydaniu. 
Zgodnie z art. 12 Ustawy, w związku z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia 30.07.2021 r., tj. dnia, w którym następuje publiczne ogłoszenie 
w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu 
na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego a także 
w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie 
wojewódzkim.

Z treścią przedmiotowego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać, 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 664-12-61) w Wydziale Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Treść 
postanowienia jest udostępniona na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ŁUW 
pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/spis-kart-informacyjnych-dot-decyzji. 
Dzień udostępnienia treści postanowienia – 30.07.2021 r. 
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