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SKO. 4151.20-24.2019 

OB WIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

L6dz, dnia 31.07.2019r. 

Zgodnie z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 20 18r. poz. 1945 z p6in. 
zmianami) Samorzqdowe Kolegium Odwolawcze w Lodzi zawiadamia, ze w dniu 
31lipca 2019r. zostala wydana decyzja nr SK0.4151.20-24.2019, mocq kt6rej 
Kolegium utrzymalo w mocy decyzj<r Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 maja 2019r. 
nr DAR-UA-VI.174,P.2019 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
przedsi<rwzi<rcia polegajqcego na budowie elektroenergetycznej Iinii kablowej 
sredniego napi<rcia wraz z budowq kanalizacji swiatlowodowej i dwoch stacji 
transformatorowych, na terenie przy ul. Pienistej, ul. Komandorskiej, ul. Dennej 
i ul. Laskowickiej w Lodzi, w granicach dzialek ewidencyjnych nr: 85/231, 85/232, 
85/234, 85/154, 85/139, 85/134, 85/158 obr<rb geodezyjny P-33; nr: 1/1, 4, 156/6, 
150/1,150/2,150/3,151/5,15117,151/8,159/1,160/1,162, 164, 165, 166, 167, 168, 
173/2,174,231,233/1,233/2,156/3,151/4,151/3,15112, 151/1, 152, 163,232 obr<rb 
geodezyjny P-35 oraz nr: 101/1, 102/2 obr<rb geodezyjny P-36. 

Z decyzjq i z aktami sprawy strony mogq zapoznae si<r w Urz<rdzie Miasta Lodzi 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Piotrkowskiej 104, w godzinach 
pracy Urz<rdu, a z trdciq decyzji takze w siedzibie Samorzqdowego Kolegium 
Odwolawczego w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 86, w godz. 800 

_ 1530. 

Decyzja ta moze bye zaskarzona do Wojewodzkiego Sqdu Administraeyjnego w Lodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 135 z powodu uznania jej za niezgodnq z prawem, Skarg<r 
wnosi si<r co najmniej w 2 egzemplarzach za posrednictwem Samorzqdowego 
Kolegium Odwolawczego w Lodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 30 dni od daty 
dor<rczenia rozstrzygni<rcia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. 
Skarga podlega wpisowi stalemu w wysokosci 500 zl. 
Strona rna mozliwose ubiegania si<r w post<rpowaniu sqdowoadministracyjnym 
o prawo pomocy na jej wniosek w postaci zwolnienia od kosztow sqdowyeh oraz (Iub) 
ustanowienia adwokata lub radey prawnego, Wniosek w tym zakresie wolny jest od 
oplat sqdowyeh. 

Obwieszezenie uwaza si<r za dokonane po uplywie 14 dni od daty publieznego 
obwieszezenia. 
Obwieszczenie umieszcza si<r na tablicy ogloszen i stronie BIP Samorzqdowego 
Kolegium Odwolawezego w Lodzi w dniaeh: 5-19 sierpnia 2019r. 


