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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowama administracyjnego w zwiazku z art. l i d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwictnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych zawiadamia si$, ze na wnioski z dnia
24.11.2014 r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,
reprezentowanego przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddzial w Lodzi, z siedzib^ w Lodzi, przy ul. Irysowej 2, wszczete
zostaty postepowania w sprawie wygaszenia decy/ji Wojewody Lodzkiego:
nr 84/11 z dnia 19.04.2011 r., nr 253/11 z dnia 22.09.2011 r., nr 224/11 z dnia
23.08.2011 r., nr 247/11 z dnia 15.09.2011 r., nr 235/11 z dnia 1.09.2011 r.,
112/11 z dnia 19.05.2011 r. o zezwoleniu na realizacj^ inwestycji drogowej
polegajacej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku wezel Walichnowy -
wezel Wroclaw (Al) od km 99+937 do km 204+000 (odcinki: 1, 2, 3, 4, 5, 6-9),
w czesci dotycz^cej przeprowadzania okresowych pomiarow emisji halasu
podczas eksploatacji przedmiotowych odcinkow drogi ekspresowej S-8.

Jednoczesnie zawiadamia sie strony postepowania, ze mog^ sie; zapoznac
z aktami sprawy (po wczesniejszym umowieniu si^ telefonicznie - tel. 42 664-
13-15, 42 664-12-61) oraz skladac uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie
w siedzibie Wydzialu Infrastruktury Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego
w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 424, 411, IV pietro, w godzinach pracy
urz^du (pn., sr., czw., pt., 8-16, wt. 9-17).

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

Z up. WOJEWODY 1-ODZK1EGOx - -;- / .•
1 • , -• ""

Jan Mic/tajlowski
Dyrektor Wydzialu Infrastruktury

Termin zami^azczegia oljyiesz^zenia na tablicy ogioszeri oraz na stronie intcrnctowej
urzedu..
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