
SAMORZADOWE 
KOLEGIUM ODWOt.AWCZE w t.OOZI 

ul. Piotrkowska 86 
90-103l6di 

tel. 42 633 01 09,426322485 

SKO.4151.7.2019 

OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

L6dz, dnia 18.03.2019r. 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1945 
z pozn. zmianami) Samorz'!dowe Kolegium Odwolawcze w Lodzi zawiadamia, 
ze w dniu 18 marc a 2019r. zostala wydana decyzja nr SK0.4151.7.2019, moc,! 
ktorej Kolegium utrzymalo w mocy decyzjy Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
22 stycznia 2019r. nr DAR-UA-VI.24.P.2019 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla przedsiywziycia polegaj,!cego na budowie drogi 
ul. Orzechowej na odcinku od ul. Jarzynowej 16A do ul. Jarzynowej 2A, na 
dzialkach nr ewid. 11117, 11118, 1114, 11115,5/43, 5/38, 5/25,5/23 i 2112 
w obrybie P-16. 

Z decyzj,! i z aktami sprawy strony mog,! zapoznae siy w Urzydzie Miasta Lodzi 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Piotrkowskiej 104, w godzinach 
pracy Urzydu, a z tresci,! decyzji takZe w siedzibie Samorz,!dowe~o Kolegium 
Odwolawczego w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 86, w godz. 8°° - 15 0. 

Decyzja ta moze bye zaskarzona do Wojewodzkiego S,!du Administracyjnego 
w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 135 z powodu uznania jej za niezgodn,! 
z prawem. Skargy wnosi siy co najmniej w 2 egzemplarzach za posrednictwem 
Samorz'!dowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi ul. Piotrkowska 86, 
w terminie 30 dni od daty doryczenia rozstrzygniycia. Wniesienie skargi nie 
wstrzymuje wykonania decyzji. 
Skarga podlega wpisowi stalemu w wysokosci 500 zl. 
Strona rna mozliwose ubiegania siy w postypowaniu s,!dowoadministracyjnym 
o prawo pomocy na jej wniosek w postaci zwolnienia od kosztow s,!dowych 
oraz (lub) ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek w tym zakresie 
wolny jest od oplat s,!dowych. 

Obwieszczenie uwaza siy za dokonane po uplywie 14 dni od daty publicznego 
obwieszczenia. 
Obwieszczenie umieszcza siy na tablicy ogloszen i stronie BIP Samorz,!dowego 
Kolegium Odwolawczego w Lodzi w dniach: 19 marca - 5 kwietnia 2019r. 


