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MK/KKw/AC

OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 38 pkt 4 lit. t) oraz 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 2021 r. poz. 1836 – j. t.) – zwanej dalej ustawą oraz art. 61, 
art. 49 i art. 10 § 1 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 na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z  
26 kwietnia 2022  r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycjom w  zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu Łódź – Konstantynów Łódzki – Pabianice – Rzgów 
– Konstantyna – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 
łódzkiego” - Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi. Etap III.
Zakresem inwestycji objęte są następujące nieruchomości lub ich części położone w woj. łódzkim, 
w powiecie pabianickim.
OBJAŚNIENIE:

− LD1P/00010022/0 – numer księgi wieczystej;
Gm. Pabianice, obr. 0022 Szynkielew – działki nr:
11/5 (LD1P/00063995/7), 12, 13/1 (LD1P/00010022/0), 13/2 (LD1P/00030086/2), 19/2 
(LD1P/00034364/3), 31/2 (LD1P/00035413/9), 44/1 (LD1P/00051904/6), 44/2 (LD1P/00010022/0), 
44/4 (LD1P/00060186/2), 44/5 (LD1P/00010022/0), 49 (LD1P/00004882/1, 121/2 (LD1P/00035413/9), 
131/2 (LD1P/00011617/5), 132/2 (LD1P/00014869/7), 133/2, 144 (LD1P/00010806/0), 199 
(LD1P/00049560/5), 200 (LD1P/00007293/6), 201 (LD1P/00013477/5), 202/5 (LD1P/00041667/9), 
360/1 (LD1P/00029366/9), 361/1 (LD1P/00030758/4), 361/2 (LD1P/00032107/0).

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia w drodze obwieszczenia nastąpi:
a) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, 
b) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej 
inwestycjom w zakresie terminalu, 

nabywca, a w przypadku, o którym mowa w lit. a, nabywca i zbywca, są zobowiązani do  zgłoszenia 
Wojewodzie Łódzkiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego 
właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

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. 

Z aktami sprawy, strony mogą się zapoznać za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
wysyłając wiadomość e-mail na adres: magdalena.kusa@lodz.uw.gov.pl lub  
ksymena.kwasniak@lodz.uw.gov.pl lub anna.chouhan@lodz.uw.gov.pl bądź w siedzibie Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – ul. Piotrkowska 104 (Wydział Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. +42 664 12 22 lub +42 664 16 
45 lub +42 664 13 40) bądź mailowym.

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 

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


 

Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: 
/lodzuw/SkrytkaESP. 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia, tj. od 9 maja 2022 r. 
Data zamieszczenia obwieszczenia: 9 maja 2022 r. – 23 maja 2022 r.
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