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Łódź, 8 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

Znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.21 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., art. 63 ust. 5 i 6 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 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, 

postanawiam 

zawiesić postępowanie w sprawie 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;  

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu powyższego 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 

UZASADNIENIE 

 

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zwanego dalej RDOŚ w Łodzi) 

wpłynął wniosek z 18 marca 2020 r., znak: IOS5-4425-13.7/2020, PKP Polskich Linii Kolejowych 

S. A. w Warszawie reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Ewę Makosz, o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 

CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h” (zwanego dalej przedmiotowym 

przedsięwzięciem). 

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych dokumentów, uwzględniając łącznie 

uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinie/postanowienia organów 

współdziałających w niniejszym postępowaniu, RDOŚ w Łodzi postanowieniem z 7 lipca 2020 r., 

znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.8 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu 

tego przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania 
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do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko. 

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane. 

 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

 

 

Kazimierz Perek  
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/ 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania – zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a. 

Do wiadomości: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie 

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

 

Sprawę prowadzi: Anna Ziental-Baran 42 665 03 76 

 


