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Łódź, 26 kwietnia 2018 r. 
 
 
 
 
 

WOOŚ.420.121.2018.JCh.2  
O B W I E S Z C Z E N I E  

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 w skrócie 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 2017 r. poz. 1405 ze zm.), 
zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, nawiązując do pisma znak: IRRK5/2/1d-0815/5-POIiŚ 5.1-15-2/18 
z 17 kwietnia 2018 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowanego przez Panią Ewę Katarzynę 
Puczyńską, dostarczonego do tutejszego Urzędu 17 kwietnia 2018 r., 

zawiadamiam, że: 
1) wydano postanowienie z 25 kwietnia 2018 r. znak: WOOŚ.420.121.2018.JCh, w którym sprostowano 

inną oczywistą omyłkę w wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 
Decyzjach: 

 Nr 25/2012 z 19 grudnia 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach  
 Nr 26/2016 z dnia 20 października 2016 r. o zmianie decyzji Nr 25/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

o środowiskowych uwarunkowaniach  
dla przedsięwzięcia określanego przez wnioskodawcę nazwą „Budowa linii kolejowej na odcinku od 
dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii nr 15, której 
głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP”.  

2) Informuje, że od ww. przedmiotowego postanowienia przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 
w terminie 7 dni od daty otrzymania. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 30 kwietnia 2018 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 Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XI, pokój 1118, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 7:30-15:30, tel. (42) 665 09 68. 

Pouczenie 
Zawiadomienie uważa 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; 


