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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 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
informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną
procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie
drogi ekspresowej S-14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91
(DK 1) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica
Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic", odcinek II węzeł Łódź
Teofilów (bez węzła) - droga krajowa 91 (DK 1) w m. Słowik wraz z infrastrukturą,
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany, w trybie art. 36a ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 479/15
z 18.11.2015 r, którą Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z 31.08.2016 r., znak:
DLI.III.6621.188.2015.AK.29. w części uchylił - i orzekł co do istoty a w pozostałej części
utrzymał decyzję w mocy.
Dokumentacja ww. przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, w godzinach 730-1530,
teł. 42 66 50 370 i tel. 42 66 50 965. Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu
COVID-19„ zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskanie wyjaśnień a także
składanie wniosków i uwag w siedzibie RDOŚ w Łodzi możliwe będzie po wcześniejszym
ustaleniu

terminu

(drogą telefoniczną, elektroniczną

lub korespondencją tradycyjną)

na dokonanie powyższych czynności.
Wnioski i uwagi można składać do RDOŚ w Łodzi w wyżej określony sposób bądź
na adres

Wydziału

Gospodarki

Przestrzennej

i

Budownictwa

Łódzkiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w terminie od dnia 4.03.2021 r. do dnia
2.04.2021 r.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Agata Urban
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa
(dokument podpisany elektronicznie)
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzu w/skrytka

www.lodzkie.eu
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

