OBWIESZCZENIE

Wojewody Łódzkiego

Zawirdomienie o wydaniu deryzji
realizację inwesĘcji drogowej.

o zezwoleDiu na

Na podstawie ań' llf ust' 3 ustaŃJ z dnia 10 k\,ietnia 2003 r' o szczególnych zasadach
plzygoto$'ania irealizacji inwestycji \ł,zakresie dróg pub1icŻnych (Dz.U' z 2008r Nr193.
poz.Il91 z późniejszymi zmianami) oraz ań. 49 ustawy z dnia 14 czelwca 1960 r' - Kodeks

postępo\ł'ania administrac}jnego (Dz'.U. z 2000 r. Nr98' poz.1071 .zpó^1iejszyfii Żrni.nami),
zgodnie afi.95 ust. 3 \ł'z\.viązku z art' ] ust. 1 pkt. 11 ustaqr' zdnia 3 pźdzjemjka 20081'
o udostępnianiu informacji o środorł'iskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochlonie
środorr.iska olaz o ocenach oddział1-wania na środowisko (Dz'U' z 2008 r' Nr 199' poz'i227'
z późniejszymi zmianamj), zawiadamia się stlony postępowania ispołęczeńst\ł'o, że\łdniu
1 *żeśnia2011 w1'dana została decyzja Woje\\ody Łódzkiego Nr235/11 udzielająca
Genera]nemu Dyrektororł'i DIóg Krajow1'ch i Autostfad, reprezentorvalemu przęz Dylektora
oddziału Genela1nej D1rekc.ji Dróg Krajowych iAutostrad w Ładzi, z siedzibą w Łodzi,
ul. Roosevelta 9 zezwolenia na lealizację inwestycji drogo\ł'ej po1egającej na budowie drogi
ekspresowej S-8' na odcinku| węzeł Walichnowy węzeł \ł'rocłarł'(Al)od km 99+937 do km
204+000 \ł'zakesie odcinka 5 (*ęzeł Sieradz Południe węZeł Łask) - od km 140+552,05 do km
1 74+200 uYaz infrastrukturą
Decyzji tej nadany Został rygol natychmiasto\łej rvykonalności.
od decyzji przysługuje stronom od\\'olanie do Ministla Inflastuktwy \ł' \\ralszir$'ie
za pośrednictrł'emWojewody Łódzkiego u'terminic 14 dni od dnia za\ł'iadomienia'
Zalviadomienie uważa sie za dokonane po uplY]Ł!ąi]k!ĄL!!kbi4pub1i!Z!]ę1io ogłoszenia'
W prz-vpadku, w którym dotychczasow-v właściciellub użytkolvnik wieczystv nieruchomości
objętej decyz.ją o zezrł'oleniu na realizację inwęst-Ycji drogowej odpowiednio rł'yda tę nieruchomość
lub w1da nieruchonrość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezrvłocznię, lecz nie póŹliej niz
ł'terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rłydaniu decyzji o zezrvoleniu na realizację
inwestycji drogowej rłysokośóodszkodorvania porł,iększa się o k\ł'otę równą 50ń wartości
rieruchomo(ci |.lb har_to]ci pIrua u.,)lkouJnia siśc,,\5]ś.o'
Pisemne oświadczęnia, zarł'ierające deklarację w sprawie \.vydania nieruchomości, naleŹy
kjerować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odclzjał w ŁodŻi, 90-056 Łódź,
zjednoczesnym powiadomieniem Wydziału Geodezji Łódzkiego Urzędu
u]' Roosevelta
wojewódzkiego w Łodzi. 90-926 ŁódŹ, ul' Turł'ima 28.
w pŹypadku \.v którym przcjęta jest częśćnieruchomości. a pozostała cZęśćnie nadaje się
do prawidłowego \łJkorzystania na dotvchczasorł'e cele, rł'łaściuyzarządca drogi obowiązany jest
do nabycia' na wniosek rł,łaścicięla]ub użytkownika wiecz]'stęgo nieruchomości, \Ą imieniu i na
rzecz Skarbu Państwa tej części nienrchomości.
Z treściąplzedmiotowej decyzji omŻ z dokumentacją spraw)', w tym z rzgodnieniem
Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska lł' Łodzi i opinią PaństNowego \\bjewódzkiego
Inspektora sanitamego \\'Łodzi. nożna zapoznać się w Wydziale Ini'rastruktury Łódzkiego Urzędu
vbjewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 budynek E, pok. 424, IV piętro, tel' 42 664-1,3-15
(po *'cześniejszym ulórvieniu się teletbnicznie)'
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