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OBWIESZCZENIE

WOJEWOOY hODZKIEGO
o wszczeciu postepowania administracyjnego

Na podstawie art. 9ac pkt la ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z pozn. zm.) oraz art. 61 ust. 4 i 49 ustawy z dnia

14 czcrwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. / 2016 r., poz. 23

z pozn. zm.)

zawiudamiam,

ze na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z sicdzib^ w Warszawie przy ul. Targowej 74

wszczetc zostaJo postepowanie w sprawie zatvvierdzenia projektu budowlancgo i wydania

decyzji o pozwoleniu na budowe i przebudowe linii kolejowej E20 na odcinku Zychlin -

Barlogi od km 109,000 do km 144,650 w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa

infrastruktury linii kolejowej nr 3 (E20) w ramach projektu POIiS 7.1-8 ,,Modernizacja linii

kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznan - pozostale roboty, odcinek Sochaczew -

Swarzcdz - prace przygotowawcze" na lerenie wojewodztwa lodzkiego, w powiccie

kutnowskim, na nieruchomosciach zlokalizowanych w:

gminie Bcdlno:

obreb 0002 Bedlno Zbiwicc, dzialka nr ewid: 140;

obreb 0015 Janow, d/ialka nr cwid: 150;

obreb 0022 Krecieszki, dzialki nr ewid: 223, 224, 225;

obreb 0030 Ruszki, dzialka nr ewid: 60;

obreb 0044 Wyrow, dziafka nr ewid: 28;

aminie Krosniewicc:

obreb 0001 Bielice, dzialki nr ewid: 86/1, 86/2, 86/4, 86/5, 86/6;

obreb 0009 Morawcc-Krzcwie, dzialki nr ewid: 201/1, 201/2;

obreb 0010 Nowe, dziatka nr cwid: 138;

obreb 001 1 Pawlikowice, dziafka nr ewid: 96;

obreb 0013 Skloly, dzialka nr ewid: 76;



obreb 0014 Suchodoly, dzialka nr ewid: 55;

obreb 0022 Wymyslow, dzialka nr ewid: 20/1;

gminie Krzvzanow:

obreb 0003 Kaszewy Dworne, dzialka nr ewid: 18;

obreb 0005 Kaszewy Tarnowskie, dzialka nr ewid: 23;

obreb 0028 Sokol, dzialka nr ewid: 1;

obreb 0035 Zlotniki, dzialka nr ewid: 12;

gminie Kutno:

obreb 0012 Kotliska, dzialka nr ewid: 43;

obreb 0013 Krzesin, dzialki nr ewid: 138/2, 164/2, 165/2, 166/2, 167, 259/2, 262/8;

miescie Kutno:

obreb 0001 Raszew Piaski, dzialki nr ewid: 1031/1, 1054/10, 1054/13, 1054/37;

obreb 0002 Grunwald, dzialki nr ewid: 284/1, 284/2;

obreb 0003 Skleezki, dzialki nr ewid: 1, 20/13, 21/2;

obreb 0005 Srodmiescie, dzialki nr ewid: 941/10, 941/20

obreb 0006 La>oszyn, dzialki nr ewid: 288/3, 288/22.

W zwiazku z powyzszym zawiadamiam, ze strony mogq zapoznac sie z aktami sprawy

oraz skladac uwagi i wnioski w przedmiotowcj sprawie w siedzibie Lodzkiego Urzedu

Wojewodzkiego w Lodzi, Wydzial Infrastruktury i Rolnictvva, ul. Piotrkowska 104, pok. 424,

w terminie 7 dni od skutecznego dokonania zawiadomienia (po wczesniejszym umowieniu

sif telefonicznie - tel. 42 664-13-15).

Zawiadomienie uwaza si^ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Z up. WOJE\yOP£ LODZKIEGO

JonMichajlowski
(yrektor Wydziatu

ifrastruktury i Rolnictwa

Termin zamieszczenia obwieszczenia na stronie BIP i na tablicy ogloszeri Urzedu Gminy


