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O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 − 35, art. 79 ust. 1 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 2022 r. poz. 1029), zwanej
dalej ustawą ooś, w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej
nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”,
podaję do publicznej wiadomości, że:
1.

2.

3.
4.

Na wniosek z dnia 18 marca 2020 r., znak: IOS5-4425-13.7/2020, PKP Polskich Linii
Kolejowych S. A. reprezentowanych przez pełnomocnika, wszczęto postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja
linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”.
Zmianie uległ zakres przedsięwzięcia, zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanym przy
piśmie z 30 marca 2022 r., znak: IRETS1.452.1.2022.IS.3.4.IRE-00937-I, PKP Polskich Linii
Kolejowych S. A. reprezentowanych przez pełnomocnika, Aneksie nr 3 wraz z ujednoliconym
i zaktualizowanym raportem o oddziaływaniu na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia
oraz przesłanym przy piśmie z 13 kwietnia 2022 r., znak: IRETS.452.1.2022.IS.3.5.IRE00937-I, Aneksie nr 1 do ujednoliconej wersji raportu. Zakres prac obecnie ujęty we wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia
obejmuje:
− przebudowę mostu kolejowego w km 17,636;
− przebudowę odwodnienia linii kolejowej;
− rozbiórkę wiaduktów drogowych;
oraz wykonanie środków minimalizujących:
− montaż ekranów akustycznych;
− montaż urządzeń ochrony zwierząt.
W ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
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
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w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Katowicach.
5. Organami właściwymi do wydania opinii lub dokonania uzgodnień są Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opocznie.
6. Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest
wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XII, pokój 1205, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:30–15:30, tel. (42) 6650376, przez okres 30 dni, tj. od dnia 29 czerwca
2022 r. do dnia 28 lipca 2022 r. włącznie, (po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty
z pracownikiem tutejszej Dyrekcji; telefon do kontaktu: (42) 66 50 376).
7. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa,
w ww. trzydziestodniowym terminie od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 28 lipca 2022 r.
włącznie, do siedziby RDOŚ w Łodzi; uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi,
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź;
b) w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ w Łodzi,
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. email) bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1797), na adres email: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl.
8. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi w toku ww. postępowania. Odniesienie się do nich będzie miało miejsce w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
9. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 7 pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.
10. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi, przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.
11. Organem właściwym w przedmiotowej sprawie do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
POUCZENIE
Termin podania do publicznej wiadomości od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 28 lipca
2022 r. włącznie.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach (ePUAP)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Kielcach (ePUAP)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Warszawie (ePUAP)
Urząd Gminy Białaczów (ePUAP)
Urząd Gminy w Cielądzu (ePUAP)
Urząd Gminy w Fałkowie (ePUAP)
Urząd Gminy w Irządzach (ePUAP)
Urząd Gminy w Jaktorowie (ePUAP)
Urząd Gminy Kluczewsko (ePUAP)
Urząd Gminy Kowiesy (ePUAP)
Urząd Gminy w Krasocinie (ePUAP)
Urząd Gminy Kroczyce (ePUAP)
Urząd Gminy Lelów (ePUAP)
Urząd Gminy Paradyż (ePUAP)
Urząd Gminy Poświętne (ePUAP)
Urząd Gminy Radziejowice (ePUAP)
Urząd Gminy w Regnowie (ePUAP)
Urząd Gminy w Rzeczycy (ePUAP)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Urząd Gminy Secemin (ePUAP)
Urząd Gminy w Sławnie (ePUAP)
Urząd Gminy w Słupi Koneckiej (ePUAP)
Urząd Gminy Włodowice (ePUAP)
Urząd Gminy Włoszczowa (ePUAP)
Urząd Gminy Żarnów (ePUAP)
Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej (ePUAP)
Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
(ePUAP)
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny (ePUAP)
Urząd Miasta i Gminy Żarki (ePUAP)
Urząd Miasta Myszków (ePUAP)
Urząd Miejski w Drzewicy (ePUAP)
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim (ePUAP)
Urząd Miejski w Mszczonowie (ePUAP)
Urząd Miejski w Opocznie (ePUAP)
Urząd Miejski w Zawierciu (ePUAP)
Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Łodzi
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 PRZECHOWYWYWANIA 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 ODÓB, 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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