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Łódź, 18 maja 2018 r. 

 

 

WOOŚ.420.18.2018.MGa.18 

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 113 § 1 i 3 oraz art. 126 k.p.a., 
w powiązaniu 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 2017 r. poz. 1405 ze zm.) 

zawiadamiam strony postępowania, że 

18 maja 2018 r. po rozpatrzeniu wniosku MPK-Łódź Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika − 
Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył z 23 października 2017 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Łodzi, wydał decyzję Nr 30/2018, znak: WOOŚ.420.18.2018.MGa.17 o środowiskowych 
uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na adaptacji dawnej zajezdni Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej 
na potrzeby Zakładu Techniki MPK-Łódź Sp. z o.o. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 24 maja 2018 r. 

Z aktami sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu można się zapoznać w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XII, 
pokój 1208, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530, tel. 0-42 665 09 79. 

Ponadto z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi. 
Informuję, że od przedmiotowej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem RDOŚ w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji. 

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. 

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

 
 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

 
 

Kazimierz Perek  

 
 
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia publicznego ogłoszenia  

1. Urząd Miasta Łodzi  
2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 
3. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi – 90-113 Łódź, ul. R. Traugutta 25 tel.: +48 (42) 665 03 70, fax: +48 (42) 665 03 71  

 

Łódź, 18 maja 2018 r. 

 

 

 
WOOŚ.420.18.2018.MGa.19 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 w nawiązaniu 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 o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) 

podaję do publicznej wiadomości, że: 

18 maja 2018 r. po rozpatrzeniu wniosku MPK-Łódź Sp. z o.o., reprezentowanego przez 
pełnomocnika − Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył z 23 października 2017 r., w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego 
na adaptacji dawnej zajezdni Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej na potrzeby Zakładu 
Techniki MPK-Łódź Sp. z o.o., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję 
Nr 30/2018, znak: WOOŚ.420.18.2018.MGa.17 o środowiskowych uwarunkowaniach 
stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 
przedsięwzięcia. 
 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź, pokój 1208, 
w godzinach: 730 – 1530, tel. (42) 665 09 79 . Treść ww. decyzji dostępna jest również w siedzibie 
Urzędu Miasta Łodzi. 

 
 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

 
 

Kazimierz Perek  
 

 
 
 
 
 
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty: 

1. Urząd Miasta Łodzi 
2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 
3. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 
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