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OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.),
Wojewoda Łódzki
zawiadamia, że 19 maja 2020 r. została wydana decyzja Nr .22/2020 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni
ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zamkniętym PKP linia
nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 – 40,500 w msc. Biała gmina Rząśnia”,
przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 1537/1, 1537/2, 1537/3, obr. 3 Biała,
gmina Rząśnia, powiat pajęczański, woj. łódzkie.
Jednocześnie zawiadamiam, że w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem
SARS-CoV-2, na podstawie art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374
z późn. zm.), z ww. decyzją można zapoznać się wysyłając wiadomość e-mail na adres
magdalena.kusa@lodz.uw.gov.pl.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia – tj. od dnia 25.05.2020 r.
Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
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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 www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

