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OBWIESZCZENIE 

Samorz'}dowe Kolegium Odwolawcze w I,ouzi dziaJajqc na podstawie art. 49a ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post~powania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 20 18r. poz. 2096), 

zawiadamia: 

o wydaniu decyzji z dnia 7 stycznia 20191'. nr SKO. 4150.431.2018 orzekajqcej 
o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta 1.001zi z unia 23 pazdziernika 20181'. nr DAR
UA-VII.1923.20 18 0 warunkach zabudowy ula inwestycji polegaj'}cej na budowie 
zespolu budynk6w l11ieszkalnych jcdnorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz 
z niezbydnYl11i urzqdzeniami buuowlanymi, sieciul11i, drog(~ wewnytrzn'} i zjazdel11, 
przewidzianej do realizacji w Lodzi przy ul. Rqbieilskiej 132, na fragmencie dzialki 
nr 131/1 oraz na fragl11encie dzialki drogowcj nr 49 i przekazaniu sprawy do 
ponownego rozpatrzenia organowi I instancj i. 
lednoczesnie Kolegium in fonnujc, ze z trdciq dccyzji oraz z aktal11i sprawy strony 
mog'} zapoznac sit; w Urzydzie Miasta I.odzi w Wydziale Urbanistyki i Architektury 
90-926 L6dz, ul. Piotrkowska 104 oraz z trcsciq decyzji w siedzibie tut. Kolegium 
w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 (w godz. X-IS.30). 
Decyzja nie podlega zaskarzeniu do sqdu adl11inistracyjnemu, lecz strona 
niezadowolona z treSci decyzji moze wniesc do Wojew6dzkiego S'}du 
Administracyjnego w Lodzi sprzeciw. 
Sprzeciw wnosi siC; co najmnlcJ w 2 cgzemplarzach za posrednictwem 
Samorz'}dowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, w termini' 
14 dni od daty doryczenia rozstrzygniycia. Wniesicnie sprzeciwu nie wstrzYl11uje 
wykonania decyzj i. 
Sprzeciw podlega wpisowi stalemu w wysokosci 100 z1. 
Strona ma mozliwosc ubiegania siC; w postt;powaniu sqdowoadministracyjnym 
o prawo pomocy na jej wniosek w postaci zwolnicnia od koszt6w sqdowych oraz (lub) 
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek w tym zakresie 
Obwieszczenie uznaje siy za dokonane po uplywie 14 dni od daty publicznego 
obwieszczenia. 
Obwieszczenie umieszcza sit; na tablicy ogloszeil i stronie BIP Samorz'}dowego 
Kolegium Odwolawczego w Lodzi w dniach: 8 -22 stycznia 2019r. 

Obwieszczenie zos1c~je podane do publicznej wiadomosci przez umieszczenie: 
• na stronie internetowej ww\YJ2ip-,_~h~)-,-LQdz.Dl oraz na 1clblicy ogloszel1 

w siedzibie Samorzqdowcgo Kolcgilll11 Odwolawczego \V Lodzi 
• na tablicy og!OSZCI1 i stronic B1P Urzydll Miasta Lodzi; 


