Łódź, 24 czerwca 2021 r.

WOOŚ.420.28.2020.ZŻł.15
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 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 2021 r., poz. 247 ze zm.),
zwanej dalej ustawą ooś, wobec wniosku z 16 grudnia 2020 r., (uzupełnionego przy pismach dostarczonych
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, zwanego dalej RDOŚ w Łodzi, 22 lutego
i 1 marca 2021 r.) o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi z 25 maja 2018 r., Nr 34/2018 znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.10, po przeprowadzeniu
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc.
Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek
realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice", zwanego dalej
przedmiotowym przedsięwzięciem,
zawiadamiam, że:
1) dotrzymanie terminu wydania decyzji zmieniającej ww. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie jest możliwe z uwagi na stopień skomplikowania sprawy
i oczekiwanie na wpływ uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji;
2) przewidywany termin wydania decyzji zmieniającej ww. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach niniejszej sprawy administracyjnej to 1 października
2021 r.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 30 czerwca 2021 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie RDOŚ w Łodzi przy
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XI, pokój 1117, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30,
po uprzednim telefonicznym umówieniu - tel. (42) 665 03 81.
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.
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Pouczenie
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/

Otrzymują do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:
1. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
3. Urząd Gminy Popów
4. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
5. Urząd Gminy Siemkowice
6. Urząd Gminy Kiełczygłów
7. Urząd Gminy Rusiec
8. Urząd Gminy Widawa
9. Urząd Gminy Sędziejowice
10. Urząd Gminy Zduńska Wola
11. Urząd Miasta Zduńska Wola
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