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OBWIESZCZENIE   WOJEWODY   ŁÓDZKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom 

w zakresie terminalu

Działając na podstawie art. 12 ust. 1, 1a i 2, art. 12a w powiązaniu z art. 38 pkt 4 lit. g 
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 t.j.) 
– zwanej dalej ustawą oraz art. 72 ust. 6 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  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 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 na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 17  
lutego 2022 r. została wydana decyzja Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w  Świnoujściu dla inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 
6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin 
i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – Łódź wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego – Zadanie Nr 2 – 
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice - Łódź”. 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii 

za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego – w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie 
o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 12 ust. 2a ustawy, zawiadomienie stron 
postępowania w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiło obwieszczenie o wydaniu decyzji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim 
w Łodzi.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę 
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronom przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Łódzkiemu oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania 
skutkuje brakiem możliwości odwołania się od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego.
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Z decyzją oraz aktami sprawy, strony mogą się zapoznać w Oddziale 
Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 
(po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 42 664 12 22, 42 664 16 45 bądź mailowo: 
magdalena.kusa@lodz.uw.gov.pl lub Ksymena.kwaśniak@lodz.uw.gov.pl). 

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono 7 marca 2022 r. w Biuletynie Informacji 
Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na okres 14 dni. 

Data zamieszczenia obwieszczenia: 7 marca 2022 r. – 21 marca 2022 r.
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