Łódź, 21 czerwca 2021 r.

WOOŚ.420.27.2020.MOl.13
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 w nawiązaniu do art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej
dalej ustawą ooś,
podaję do publicznej wiadomości, że:
1) 15 czerwca 2021 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
reprezentowana przez pełnomocnika, złożyła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi, zwany dalej RDOŚ w Łodzi, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków
Trybunalski” w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego
i wielkopolskiego”,
2) przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
3) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75
ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, jest RDOŚ w Łodzi;
4) zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś organ właściwy do wydania opinii, o którym mowa
w art. 78 oraz organ właściwy do uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia
w sprawach ocen wodnoprawnych nie biorą udziału w ocenie oddziaływania na środowisko
dla ww. przedsięwzięcia gdyż organy te wyraziły wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że termin składania uwag
i wniosków zostanie wyznaczony po szczegółowej analizie przez RDOŚ w Łodzi raportu
o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz po skompletowaniu pełnej
dokumentacji w sprawie, o czym społeczeństwo zostanie poinformowane odrębnym pismem.
Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź, pokój 1217 w godzinach: od 7:30 do 15:30,
tel. 0-42 665 09 61. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania mogą składać uwagi
i wnioski na każdym etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/
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Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia wywieszenia):
1. Urząd Miasta Sieradza,
2. Urząd Gminy Sieradz,
3. Urząd Gminy Burzenin,
4. Urząd Gminy Konopnica,
5. Urząd Gminy Widawa,
6. Urząd Gminy w Ruścu,
7. Urząd Gminy w Szczercowie,
8. Urząd Gminy w Klukach,
9. Urząd Gminy Bełchatów,
10. Urząd Miasta Bełchatowa,
11. Urząd Gminy Wola Krzysztoporska,
12. Urząd Gminy w Rozprzy,
13. Urząd Miejski w Sulejowie,
14. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
15. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
16. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
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