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Dotyczy: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia 
dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu 
Komunikacyjnego - Zamówienie Cząstkowe Budowa linii kolejowej nr 85  na odc. Łódź – Sieradz Północny 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do złożonego do Państwa wniosku o nr 20/0565, w ramach realizacji na zlecenie CPK 
Sp. z o. o. inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie Łódź – Sieradz Północny, w związku z ponowną 
korektą zakresu inwentaryzacji, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji o środowisku 
i udostępnienie danych w następującym zakresie: 

• informacji dotyczących danych o rozmieszczeniu/występowaniu chronionych siedlisk 
przyrodniczych lub gatunków znajdujących się w Państwa zasobach,  

• informacji na temat występowania korytarzy ekologicznych i lokalnych tras migracji wraz 

ze wskazaniem gatunków, które z tych korytarzy korzystają, i obszarów dla których 
korytarz pełni funkcję łącznika, 

• informacji na temat obszarów lub obiektów cennych pod względem przyrodniczym (innych 
niż formy ochrony przyrody), np. miejsca występowania bobrów, bagien itp., 

• informacji na temat planowanych nowych form ochrony przyrody lub zmiany granic już 
ustanowionych, 

Prosimy o udostępnienie powyższych informacji w zasięgu bufora wskazanego na załączonej mapie, 
obejmującego obręby ewidencyjne: Gorzew, Górka Pabianicka, Janowice, Konin, Kurdowice, 
Okołowice, Petrykozy, Porszewice, Szynkielew, Świątniki, Wola Żytowska, Wysieradz, Żytowice. 
Dane przestrzenne prosimy przekazać w formacie .shp w układzie współrzędnych PL-1992, jeśli to 
możliwe. 

Uprzejmie prosimy o zwrotną informację na adres pocztowy firmy oraz dodatkowo na adres email: 
joanna.hatylak@multiconsultgroup.com. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt e-
mailowy lub telefoniczny:  0048 696 419 789. 

Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
/pieczęć i podpis/ 

Załączniki: 

1. Wniosek o udzielenie informacji o środowisku 

2. Mapa z wyznaczonym obszarem pozyskiwania danych 
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Warszawa, 20.05.2021 r. 

                                                                                                                                            (miejscowość, data) 

Joanna Borzuchowska 

Multiconsult Polska sp. z o.o. 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

telefon kontaktowy: 696 419 789 

                                                                            Urząd Gminy Pabianice 

 ul. Torowa 21 

 95-200 Pabianice 

 

Wniosek 

o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 
 
 

Na podstawie art. 8 i 12 ust.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, proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  

• informacji dotyczących danych o rozmieszczeniu/występowaniu chronionych siedlisk przyrodniczych 

lub gatunków znajdujących się w Państwa zasobach,  

• informacji na temat występowania korytarzy ekologicznych i lokalnych tras migracji wraz ze 

wskazaniem gatunków, które z tych korytarzy korzystają, i obszarów dla których korytarz pełni funkcję 

łącznika, 

• informacji na temat obszarów lub obiektów cennych pod względem przyrodniczym (innych niż formy 

ochrony przyrody), np. miejsca występowania bobrów, bagien itp., 

• informacji na temat planowanych nowych form ochrony przyrody lub zmiany granic już ustanowionych. 

Prosimy o udostępnienie powyższych informacji w zasięgu bufora wskazanego na załączonej mapie. Dane 

przestrzenne prosimy przekazać w formacie .shp w układzie współrzędnych PL-1992, jeśli to możliwe. 

 

Forma udostępnienia informacji:* 

 

 wgląd do dokumentu w siedzibie, 

 kopia dokumentu w postaci papierowej, 

 kopia dokumentu w postaci skanu, 

 przesłanie zestawienia dokumentów/danych 

(sporządzonego za okres: 

……………………………………………….), 

 kopia danych / dokumentów na nośniku, CD / 

DVD / pendrive / karta pamięci, 

inne**…………………………………............ 

Sposób przekazania informacji:* 

 
 odbiór osobisty, 

 przesłanie informacji pocztą,1) 

na adres: 

…………………………………. 

…………………………………. 

 przesłanie informacji na serwer FTP:  

Serwer: ………………............. 

Login: …………………………. 

Hasło: …………………………. 

 

 przesłanie informacji na: 

e – mail: 

joanna.hatylak@multiconsultgroup.com 
 

 

 

 

……………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 

Uwaga: 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji                      

o środowisku (Dz.U. Nr 215,  poz. 1415).  

 

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 
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