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Łódź, 7 czerwca 2021 r. 

 

 

 

 

 

WOOŚ.420.7.2020.AZi.49 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Na podstawie art. 9, art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 i 3a 

oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, t, art. 75 ust. 5 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. 247 ze zm.), zwanej dalej w skrócie 

ustawą ooś, w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania 

do prędkości 250 km/h”, w zakresie obejmującym następujące elementy: 

− przebudowa wiaduktów nad linią kolejową, 

− budowa/przebudowa dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej, 

− wykonanie obustronnego ogrodzenia linii kolejowej, 

w celu dostosowania linii kolejowej do poruszania się pociągów z prędkością 250 km/h, 

zawiadamiam, że: 

1. Dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na skomplikowany charakter sprawy 

administracyjnej, konieczność dokładnej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem oraz konieczność 

dalszego uzupełnienia materiału dowodowego, a także z uwagi na obowiązek zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, uwzględniając także czas potrzebny 

na zawiadamianie stron przez obwieszczenie. 

2. Przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia to nie później niż do 9 października 2021 r. Ww. termin uwzględnia czas 

niezbędny do należytego informowania stron postępowania o podejmowanych czynnościach. 

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 14 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać 

wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi do prowadzonego postępowania przez cały okres 

jego trwania, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 

w godzinach 730-1530, tel. (42) 66 50 370, i tel. (42) 66 50 376. Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu 

epidemii z powodu COVID-19, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskanie 

wyjaśnień w sprawie, a także składanie wniosków i uwag w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi – 90-113 Łódź, ul. R. Traugutta 25 tel.: +48 (42) 665 03 70, fax: +48 (42) 665 03 71     2 

Ochrony Środowiska w Łodzi, możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą 

telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia 

ponaglenia, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych 

ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 

(przewlekłość). 

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

§ 3. Ponaglenie wnosi się:  

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 

2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

 

POUCZENIE 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

 

 

Kazimierz Perek  
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/ 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty: 

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 

(ePUAP) 

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach 

(ePUAP)  

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

(ePUAP) 

4. Urząd Gminy Białaczów (ePUAP) 

5. Urząd Gminy w Cielądzu (ePUAP) 

6. Urząd Gminy w Fałkowie (ePUAP) 

7. Urząd Gminy w Irządzach (ePUAP) 

8. Urząd Gminy w Jaktorowie (ePUAP) 

9. Urząd Gminy Kluczewsko (ePUAP) 

10. Urząd Gminy Kowiesy (ePUAP) 

11. Urząd Gminy w Krasocinie (ePUAP) 

12. Urząd Gminy Kroczyce (ePUAP) 

13. Urząd Gminy Lelów (ePUAP) 

14. Urząd Gminy Paradyż (ePUAP) 

15. Urząd Gminy Poświętne (ePUAP) 

16. Urząd Gminy Radziejowice (ePUAP) 

17. Urząd Gminy w Regnowie (ePUAP) 

18. Urząd Gminy w Rzeczycy (ePUAP) 

19. Urząd Gminy Secemin (ePUAP) 

20. Urząd Gminy w Sławnie (ePUAP) 

21. Urząd Gminy w Słupi Koneckiej (ePUAP) 

22. Urząd Gminy Włodowice (ePUAP) 

23. Urząd Gminy Włoszczowa (ePUAP) 

24. Urząd Gminy Żarnów (ePUAP) 

25. Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej (ePUAP) 

26. Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (ePUAP) 

27. Urząd Miasta i Gminy Szczekociny (ePUAP) 

28. Urząd Miasta i Gminy Żarki (ePUAP) 

29. Urząd Miasta Myszków (ePUAP) 

30. Urząd Miejski w Drzewicy (ePUAP) 

31. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim (ePUAP) 

32. Urząd Miejski w Mszczonowie (ePUAP) 

33. Urząd Miejski w Opocznie (ePUAP) 

34. Urząd Miejski w Zawierciu (ePUAP) 

35. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Łodzi 

36. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Łodzi 

 

 

 


