
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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Łódź, 24 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOOŚ.420.28.2020.ZŻł.52 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „k.p.a.”, 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 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),  

zawiadamiam strony postępowania, że: 

24 czerwca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 15/2022, 

znak: WOOŚ.420.28.2020.ZŻł.51, w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi Nr 34/2018 z 25 maja 2018 r., znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.10 

środowiskowych uwarunkowaniach 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”.  

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 29 czerwca 2022 r.  

Z aktami sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Łasku z 30 grudnia 2021 r. i uzgodnieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z 1 lutego 2022 r. można się zapoznać 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, tel. (42) 665 03 81.  

Treść decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

RDOŚ w Łodzi: https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/obwieszczenia-i-zawiadomienia4.  

Informuję, że od przedmiotowej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.. 

Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna. 
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Pouczenie 

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

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a k.p.a. o decyzji lub 

postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub 

postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, 

udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, 

chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób 

lub takiej formie. 

 

 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

 
Arkadiusz Malec 

      /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 
 

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego / 

 

 

Sprawę prowadzi: Żłobecka Zuzanna 

Telefon kontaktowy: (42) 66 50 381. 

 

 

 

Otrzymuje: 

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

 

 


