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RŚVI.7033.9.2019

Łódź, 20 marca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 1, oraz art. 61 § 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 – zwany dalej KPA) tut. organ zawiadamia, że
w

związku

z

wnioskiem

Pana

Grzegorza

Misiornego,

Dyrektora

Zarządu

Dróg

i

Transportu

w Łodzi, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa
Łódzkiego z dnia 02.09.2014 r., znak: RŚVI.7032.2.2014.KK oraz jej zmiany z dnia 11.07.2016 r., znak:
RŚVI.7033.2.2016.KK nakładającej na Prezydenta Miasta Łodzi obowiązek ograniczenia negatywnego
oddziaływania akustycznego na środowisko, w związku z eksploatacją pasa drogowego ul. Zgierskiej na
odcinku od ul. Świtezianki do północnej granicy administracyjnej miasta Łodzi, Marszałek Województwa
Łódzkiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ww. decyzji w następującym zakresie:


zmiany terminu realizacji Etapu III czynności zmierzających do ograniczenia oddziaływania na
środowisko

w

zakresie

zmniejszenia

poziomów

dopuszczalnych

hałasu

związanego

z eksploatacja drogi – ulicy Zgierskiej na przedmiotowym odcinku – polegających na montażu
ekranów akustycznych lub podwyższeniu istniejących ekranów akustycznych, wskazanego
w punkcie II. Tabela pkt. 4 ww. decyzji na termin 31.12.2023 r.


zmiany terminu realizacji Etapu IV czynności zmierzających do ograniczenia oddziaływania na
środowisko

w

zakresie

zmniejszenia

poziomów

dopuszczalnych

hałasu

związanego

z eksploatacja drogi – ulicy Zgierskiej na przedmiotowym odcinku – polegających na montażu
ekranów akustycznych, wskazanego w punkcie II. Tabela pkt. 5 ww. decyzji na termin
31.12.2023 r.
Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału
w

każdym

stadium

postępowania,

w

tym

do

składania

uwag

i

wniosków

dowodowych

w postępowaniu wyjaśniającym.
W celu zapoznania się z dokumentacją w ww. sprawie, która zgromadzona jest w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział
Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pokój 409, proszę o kontakt pod nr
telefonu 42 663 35 30 lub 42 663 36 13.
Z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego

Magdalena Kontowicz
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Łodzi
2. Pozostałe strony postępowania administracyjne w drodze obwieszczenia
3. a/a

