
Lódż, 8 |utego 2022l

REGIONALNY DYREKTOR
OcHRoNy Snonowrsxł

w Łonzr
Znak: woos.42o.7 .2020 AZ1.72

oBWlEszczENlE
Na podstawie ań. 9 ań, 36 § 1 oraz ań, 49 ustawy z dnia 14 czelrNca ,1960 r, Kodeks

postępowania administracy]nego (tj, Dz, U, z 2a21 l poz.735 ze zl|.), żWane] dalej ,,k,p,a.',

ań.74 ust,3 i3aoazań.75ust, 1 pkt 1 lit b, t, ań, 75 ust 5 ustawy z dnia 3 paźdżiern ka 2008 r,

o Udostępnianiu informacj ośrodoWsku ijego ochrone, Udziale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t-J- Dz_ U z 2021 f. poz.2373 ze zm.),

żWanej dale] ,,Ustawą ooś", W postępowaniu dotyczącym Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcja pn:,,Modernizacja linii kolejowej nr4 cMK celem
dostosowania do prędkości 250 km/h", w zakresie obejmującym następujące elernenty:

przebudowa wiaduktów nad linią kolejową i wiaduktu drogowego,
budowa/przebudowa dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej,

wykonanie obustronnego ogrodzenia linii kolejowej,
w celu dostosowania linii kole.iowej do poruszania się pociągów z prędkością 250 km/h,

zawiadamiam, że:

t9rmin Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalony na dzień 9 |Ulego 2022 r.

zawiadomieniem Regionalnego DyreKora ochrony Środowiska W Łodzi, zwanego dalej 'RDoŚ
w Łodzi" , z 4 październlka 2021 r., znak: wooŚ.42o.7 .2o2o.Azi.61 , staje się nieaktualny. NoWy

termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięv,zięcia

to nie później niż do 10 czefwca 2022 r.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego RDoŚ W Łodzi aktualnie przeprowadza

postępowanie Wyjaśniające, N,4ając na uwadze powyższe:

- pismem z 22 czelwca 2021 l., znak: wooŚ.42o,7.2o2o.y'Żi,54, zwrócił się
do Wnioskodawcy o uzupełnienie rapońu o oddziaływaniu na środowisko;

- pismem z 29 listopada 2021 r., znak: WooŚ.42o.7.2020.Azi.64, w związku ze żożonym
przez stoważyszenie Pracownia na żecz Wszystkich lstot Wnioskiem dowodowym

W po§taci opracowania pn.. ,,Analiza wpływu pĄektowanych ogrodzeń ochronnych
na zachowanie tączności ekologicznej Wzdłuż linii kolejowej nr 4 (Centralna Magśtrala
Kolejowa), odcinek: Grodzisk Mazowiecki - zawiercie i ocena funkcjonalności ekologicznej

istniejących obiektów inżynierskich Wraz z programem działań minimalizujących
oddziaływanie linii na łączność ekologiczną, autorsh/va Mgr Rafał T- Kurek, Dr Jaanna
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Furmankiewicz, Mgr Radosław Ślusarczyk, Mgr Sytwia szczutkowska-", pżeslał
WW. opracowanie izwrócił się o ustosunkowanie się do podniesionych W WW, opracowaniu
kwestii;

- pismem z 19 stycznia 2022 l., znak: WooŚ,42o,2o20.Azi .71, zwlócił się o uzupełnienie
rapońu o oddziaływaniu na środowisko o dodatkowe kwestie zwiąane z oddziaływaniem
przedsięWzięcia na obszary Natura 2000.

Aktualnie tut. organ oczekuje na pzesłanie informacji, o które Wnioskowano W v.,W. pismach,

Wskazany Wyżej termin uwzględnia czas konieczny na analizę zgromadzonej dokumentacji, W tym

rapońu o oddziaływaniu pęedsięWzięcia na środowisko Wraz z uzupełnieniami, zapewnienie

możliwości udziału społeczeństwa W postępowaniu oraz czas potrzebny na zawiadamianie stron
postępowania o podejmowanych czynnościach pzez obwieszczenie.

wskazuie dzień oubliczneqo oołoszenia: 15 luteoo 2022 r.

zgodnie z ań, 10 § 1 k.p,a, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy,

uzyskaó Wyjaśnienia W sprawie, składać Wnio§ki i uwagi do prowadzonego postępowania pżez
cały okre§ jego trwania, W siedzibie Regionalnej Dylekcji ochrony Środowiska W Łodzi
ul, Traugutta 25, W godzinach 730-1530, tel, (42) 66 50370, i tel, (42) 66 50 376. Z uwagi

na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i UWag W siedzibie
Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowi§ka W Łodzi, możliwe będzie po Wcześniejszym Ustaleniu

terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lUb kore§pondencją tradycyjną) na dokonanie
powyższych czynności,

Jednocześnie informuję, że zgodnle z ań.37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do Wniesienia
ponaglenia, jeżeli:
,1) nie załatwiono spravvy W terminie określonym W ań, 35 lub pżepisach szczególnych

ani W terminie Wskazanym zgodnie z ań, 36 § 1 (bezczynnośó);

2) postępowanie jest prowadzone dłUżej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(pż ewlekłość),

§ 2, Ponaglenie zawiera uzasadnienie,

§ 3. Ponaglenie Wnosi się:

1) do organu Wyź§zego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu Wyższego stopnia,

PoUczENlE

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