
SAMORZĄDOWE 
KOLEG;UM ODWOŁAWCZE w ŁODZI 

uk Piotrkowska 86 
90-103 Łódź  

tul. 42 63301 09, 42 632 24 85 

SKO. 415 1.6.2019 

Łódź, dnia 12.03.2019r. 

OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1945 
z późn. zmianami) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi zawiadamia, 
że w dniu 12 marca 2019r. została wydana decyzja nr SKO.4151.6.2019, mocą  
której Kolegium utrzymało w mocy decyzję  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
15 stycznia 2019r. nr  DAR-UA-VI.15.P.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej 
niskiego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Pomorskiej 
w Łodzi, w granicach nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid. 47/2, 
29/99  29/89  29/10 i 29/25 w obrębie W-44 oraz nr 31 w obrębie W-17. 

Z decyzją  i z aktami sprawy strony mogą  zapoznać  się  w Urzędzie Miasta Łodzi 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Piotrkowskiej 104, w godzinach 
pracy Urzędu, a z treścią  decyzji także w siedzibie Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86, w godz. 800  - 1530  

Decyzja ta może być  zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135 z powodu uznania jej za niezgodną  
z prawem. Skargę  wnosi się  co najmniej w 2 egzemplarzach za pośrednictwem 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, 
w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Wniesienie skargi nie 
wstrzymuje wykonania decyzji. 
Skarga podlega wpisowi stałemu w wysokości 500 A. 
Strona ma możliwość  ubiegania się  w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
o prawo pomocy na jej wniosek w postaci zwolnienia od kosztów sądowych 
oraz (lub) ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek w tym zakresie 
wolny jest od opłat sądowych. 

Obwieszczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego 
obwieszczenia. 
Obwieszczenie umieszcza się  na tablicy ogłoszeń  i stronie BlP Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi w dniach: 13 - 27 marca 2019r. 
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