
Łódź, 9 kwietnia 2021 r. 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY SR0DOWISKA 

W LODZI 

Znak: WOOŚ.420.26.2020.ARu.13 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 74 ust. 3 
oraz 3a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f 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), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś,

a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 O września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
w nawiązaniu do wniosku z 20 listopada 2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, działającej przez pełnomocnika, w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu

wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 

w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania pn.: ,,Budowa gazociągu Łyszkowice

Koluszki-Brzeziny-Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 

łódzkiego,, 

zawiadamiam, że 

1) Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinię z 2 marca 2021 r., znak:
ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.12.2021.KH, o braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,

2) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z 19 stycznia
2021 r., znak: W A.RZŚ.435.1.848.2020.KZ.3 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków 1 wymagań. Swoje stanowisko
w mmeJszej sprawie podtrzymał pismem z 12 marca 2021 r.,
znak: W A.RZŚ.435.1.848.2020.KZ.6,

3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 9 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie
znak: WOOŚ.420.26.2020.ARu.13 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu ww.
przedsięwzięcia na środowisko,

4) Na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z 9 kwietnia 2021 r., znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.13 przysługuje zażalenie do Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem RDOŚ w Łodzi w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia.

Wskazuie dzień publicznego ogłoszenia: 15 kwietnia 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 
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