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OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji 

towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 

 

  Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1866, ze zm.) oraz art. 61, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 735) – zwanej 

dalej Kpa,  

Wojewoda Łódzki 

zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z 30.04.2021 

r., uzupełniony 7.05.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na 

budowę inwestycji p.n. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - 

Rawa Maz." stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do 

jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego – 

w zakresie: ZZUP, SNO, SSRP Rawa Mazowiecka oraz gazociągu przyłączeniowego DN400 MOP 

5,5 MPa, na terenie województwa łódzkiego, w powiecie rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka. 

Zakresem inwestycji objęte są nieruchomości lub ich części, położone w województwie 

łódzkim, w powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, zgodnie z poniższym wykazem: 

obręb 0010 Jakubów: 30/4 (LD1R/00022825/7), 31/9, 31/10 (LD1R/00022825/7), 33/7 

(LD1R/00010355/4), 34/7, 34/8 (KW 13572) 

obręb 0009 Helenów: 93/4, 94/4, 94/6, 96 (LD1R/00040324/7). 

 

 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, 

wypowiedzieć się co do ich zawartości, składać wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące 

rozpatrywanej sprawy. 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/skrytka. 

W związku z powyższym oraz z uwagi na szczególną sytuację z powodu COVID-19 

informuję, że z aktami sprawy, strony mogą się zapoznać w siedzibie Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi – ul. Piotrkowska 104, tylko po wcześniejszym umówieniu się 

telefonicznym (tel. 42  664 14 73 lub 42 664 15 85) 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 

ogłoszenia, które nastąpiło 19.05.2021r. 

Data zamieszczenia obwieszczenia: 19.05.2021 r. –  02.06.2021 r. 
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