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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 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

w związku z art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną 

ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 

na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz 

z węzłem, od km 351+800 do km 376+000 – odcinek B, w ramach postępowania w sprawie 

zmiany, w trybie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, decyzji 

Wojewody Łódzkiego Nr 380/13 z 4.11.2013r., udzielającej zezwolenia na realizację 

ww. inwestycji drogowej, którą Minister Infrastruktury i Rozwoju decyzją z 30.10.2014r. 

w części uchylił i w tym zakresie umorzył postępowanie, w części uchylił i orzekł co do istoty 

a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy, oraz którą następnie Wojewoda Łódzki 

zmienił decyzją Nr 450/15 z 28.10.2015r. i zatwierdził zamienny projekt budowlany 

w zakresie odcinka od km 375+275 do km 375+740.

Z dokumentacją przedsięwzięcia można będzie zapoznać się w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, po wcześniejszym ustaleniu 

terminu spotkania z pracownikiem RDOŚ w Łodzi telefonicznie: 42 665 03 70, email: 

sekretariat.lodz@rdos.gov.pl  lub przez ePUAP. 

Wnioski i uwagi można składać na adres RDOŚ w Łodzi bądź Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w terminie od 25.05.2020r. do 23.06.2020r.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa
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