
W LODZI 

WOOŚ.420.6.2020.JCh.6 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 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., w związku z art. 74 ust. 
3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit.pustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infonnacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, wobec wniosku 
z 11 marca 2020 r., (uzupełnionego m.in. 15 lipca 2020 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
- Oddział Łódź, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ 
(bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu", w ramach którego 
przewiduje się m. in.: rozbiórkę elementów pasa dzielącego, przebudowę urządzeń odprowadzających wodę 
z pasa dzielącego (regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów w pasie dzielącym), rozbiórkę części 

nawierzchni istniejącej autostrady w celn połączenia z nową nawierzchnią, budowę nowej nawierzchni dla 
dodatkowego pasa ruchu wraz z połączeniem z nawierzchnią istniejącą, przebudowę oświetlenia, budowę 
dodatkowych wpustów/ścieków skarpowych dla potrzeb odwodnienia przekroju docelowego oraz naprawę 
nawierzchni na ww. odcinku autostrady A2 poprzez m.in.: budowę nowej nawierzchni lub wzmocnienie 
istniejącej nawierzchni w zakresie występowania spękań, 

z awiad am i am, że: 

I) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia, 
2) zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi, 

3) zgodnie z art. 6a i art. 64 ust. I pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania opinii w sprawie 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie, 

4) zgodnie z art. 78 ust. I pkt 2 w związku z art. 6a ustawy ooś organem właściwym do wydania opiuii 
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia 
jest Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitainy w Łowiczu, 

5) dotrzymanie terminu wydania przez RDOŚ w Łodzi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
ww. przedsięwzięcia, nie jest możliwe z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz wpływ 
20 marca, 14 kwietnia, 22 maja oraz 15 lipca 2020 r. uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji; 

6) przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia 
w ramach ww. sprawy administracyjnej to 28 października 2020 r. 

W skazuię dzień publicznego ogłoszenia: 19 sierpnia 2020 r. 

Jednocześnie infonnuję, że zgodnie z art. I O § I 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 11 I 8, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 7:30-15:30, tel. (42) 665 09 68, po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, 
elektroniczną lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności. 
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Pouczenie 

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

Wywieszono dnia: 

Zdjęto dnia: 

Pieczęć urzędu 

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/ 

Otrzymują do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty: 
I. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. 
2. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. 
3. Urząd Gminy w Bolimowie 
4. Urząd Gminy Dmosin 
5. Urząd Gminy Głowno 
6. Urząd Gminy Łyszkowice 
7. Urząd Gminy Nieborów 
8. Urząd Miejski w Strykowie 
9. Urząd Gminy w Wiskitkach 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

Kazimierz Perek 
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznymi 
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