ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 14 października 2021 r.
GPB-I.747.9.2021
MM/MC
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesyłowej
Działając na podstawie art. 10 ust. 1-3 w powiązaniu z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 428 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą 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 zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii od decyzji
Wojewody Łódzkiego Nr 7/2021 z 3 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn.: ,,Modernizacja linii 220 kV Rogowiec-Pabianice”,
polegającego na przebudowie i remoncie linii 220 kV Rogowiec-Pabianice, w zakresie skutków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, sprostowanej z urzędu Postanowieniem Nr 7/2021
z 21 września 2021 r.
Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Łódzkiego, stosownie
do art. 133 Kpa w związku z art. 5 ust. 4 ustawy, przekazane zostało w celu rozpatrzenia
do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2a, w związku z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy, zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, tj. od 19 października 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 https://www.gov.pl/web/uw-lodzki w zakładce ochrona danych
osobowych.

