
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 
 

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, tel.: +48 (42) 665-03-70, fax: +48 (42) 665-03-71, adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap: /100598750/SkrytkaESP 
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie 

obowiązku ustawowego. Każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługują uprawnienia: prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania danych w zakresie wynikającym z przepisów, a także skarga do organu nadzorczego. Więcej informacji dotyczących ochrony danych 

osobowych dostępnych jest w siedzibie organu oraz na stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/RODO 

Łódź, 8 lutego 2022 r. 
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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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), 

zwanej dalej „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 i wiaduktu drogowego, 

− 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: 

termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalony na dzień 9 lutego 2022 r. 

zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, zwanego dalej „RDOŚ 

w Łodzi”, z 4 października 2021 r., znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.61, staje się nieaktualny. Nowy 

termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

to nie później niż do 10 czerwca 2022 r.  

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego RDOŚ w Łodzi aktualnie przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające. Mając na uwadze powyższe: 

− pismem z 22 czerwca 2021 r., znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.54, zwrócił się 

do Wnioskodawcy o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

− pismem z 29 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.64, w związku ze złożonym 

przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wnioskiem dowodowym 

w postaci opracowania pn.: „Analiza wpływu projektowanych ogrodzeń ochronnych 

na zachowanie łączności ekologicznej wzdłuż linii kolejowej nr 4 (Centralna Magistrala 

Kolejowa), odcinek: Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie i Ocena funkcjonalności ekologicznej 

istniejących obiektów inżynierskich wraz z programem działań minimalizujących 

oddziaływanie linii na łączność ekologiczną, autorstwa Mgr Rafał T. Kurek, Dr Joanna 
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Furmankiewicz, Mgr Radosław Ślusarczyk, Mgr Sylwia Szczutkowska.”, przesłał 

ww. opracowanie i zwrócił się o ustosunkowanie się do podniesionych w ww. opracowaniu 

kwestii; 

− pismem z 19 stycznia 2022 r., znak: WOOŚ.420.2020.AZi.71, zwrócił się o uzupełnienie 

raportu o oddziaływaniu na środowisko o dodatkowe kwestie związane z oddziaływaniem 

przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 

Aktualnie tut. Organ oczekuje na przesłanie informacji, o które wnioskowano w ww. pismach. 

Wskazany wyżej termin uwzględnia czas konieczny na analizę zgromadzonej dokumentacji, w tym 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami, zapewnienie 

możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz czas potrzebny na zawiadamianie stron 

postępowania o podejmowanych czynnościach przez obwieszczenie. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 15 lutego 2022 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 

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 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 
 
 

Arkadiusz Malec 
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 

 
 
/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/ 
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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 

 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej 

„RODO” przedstawiam poniższe informacje: 

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi 

przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl, tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap 
/100598750/SkrytkaESP; 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod.lodz@rdos.gov.pl;  
 

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH  

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu zgodnie 

z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiązek podania przez danych 

jest: wymogiem związanym z realizacją celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. 

Konsekwencje niepodania określonych danych są uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania;  

  

ODBIORCY DANYCH 

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują 

obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych; 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę 

przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie 

od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie 

od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

 

OPERACJE NA DANYCH  

Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu. 
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