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Łódź, 8 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

WOOŚ.420.111.2018.JCh.11   
OBWIESZCZENIE 

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

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1, 
art. 63 ust. 5, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.), 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, zwany dalej RDOŚ w Łodzi 

zawiadamia strony postępowania, że: 

1) 8 sierpnia 2019 r. wydane zostało postanowienie znak: WOOŚ.420.111.2018.JCh.10 o podjęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Brzezińskiej 
na odcinku od włączenia łącznika projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na Autostradzie 
A1 do ul. Brzezińskiej, do ul. Kerna (rejon Centrum Handlowego M1)”, mając na względzie 
wpływ do RDOŚ w Łodzi 1 sierpnia 2019 r., raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. 
przedsięwzięcia; 

2) przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia; 
3) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest RDOŚ 

w Łodzi, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym 
do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,  

4) z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Łodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź, pokój 1118 w godzinach: od 7:30 do 15:30,  
tel. 0-42 665 09 68. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania mogą składać uwagi 
i wnioski na każdym etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 14 sierpnia 2019 r. 

Pouczenie 

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

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

 

 

Kazimierz Perek 
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 Miasta Łodzi. 
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Łódź, 8 sierpnia 2019 r. 
 
 
 
 

WOOŚ.420.111.2018.JCh.12  

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 33 ust. 1 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.) 

podaję do publicznej wiadomości, że: 
1) 8 sierpnia 2019 r.  wydane zostało postanowienie znak: WOOŚ.420.111.2018.JCh.10 o podjęciu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Brzezińskiej na 
odcinku od włączenia łącznika projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na Autostradzie A1 
do ul. Brzezińskiej, do ul. Kerna (rejon Centrum Handlowego M1)”, mając na względzie wpływ 
do RDOŚ w Łodzi 1 sierpnia 2019 r., raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. 
przedsięwzięcia; 

2) przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia; 
3) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest RDOŚ 

w Łodzi, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym 
do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że termin składania uwag 
i wniosków zostanie wyznaczony po szczegółowej analizie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska 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 1118 w godzinach: od 7:30 do 15:30,  
tel. 0-42 665 09 68. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania mogą składać uwagi 
i wnioski na każdym etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji. 

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

 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

 
 

Kazimierz Perek 
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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 Miasta Łodzi 
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