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OBWIESZCZENIE 

Kolegium Odwolawcze w Lodzi dzialajqc na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 
3 paidziernika 2008 roku o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale 
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity: 

zinianami) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
(tekst jednolity: Dz. U. z 201 8r., poz. 2096 z pbin. zmianarni) I 

z a w i a d a m i a  

zakonczeniu postqpowania adrninistracyjnego i wydaniu wdniu 20 lutego 2019r. 
SK0.4170.2-3.2019, SK0.4170.9.2019, SK0.4170.11-18.2019, SK0.4170.25.2019 

umorzeniu postqpowania odwdawczego w stosunku do podmiotu wyrnienionego w pkt 1 
decyzji oraz 
o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Eodzi z dnia 12 grudnia 2018r. 
nr 70/Ul2018 stwierdzajqcej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
drodowisko dla przedsigwzigcia polegajqcego na budowie zespoh zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z gar&arni w parterze, parkingiem naziemnym oraz 
infrastrukturq technicmq i drogowq, w Lodzi przy ul. Wazdw na dzialce nr ewid. 629 
oraz czqdci dzidki nr ewid. 56912 w obrgbie G-42, po rozpatrzeniu odwolaii os6b 
wymienionych w pkt 2 decyzji. 

nie Kolegium informuje, ze z treicia, decyzji oraz dokumentami sprawy moina zapomad sie 
asta Lodzi w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urqdu 
cyzji w siedzibie tut. Kolegium w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 (w godz. 8-15.30). 

postepowania przysluguje prawo zloienia skargi od tej decyzji do Wojew6dzkiego Sqdu 
ego w Lodzi ul. Piotrkowska 135 z powodu uznania jej za niezgodnq z prawem. 

osi sie co najmniej w 2 egzemplarzach za poirednictwem Samorqdowego Kolegium 
go w Lodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 30 dni od daty dorqczenia rozstrzygniqcia. 
argi nie wstrzymuje wykonania decyzji. 
a wpisowi stalemu w wysokoSci 200 zl. 
liwoSC ubiegania siq w postepowaniu sqdowoadministracyjnym o prawo pomocy na jej 
aci zwolnienia od koszt.6~ sqdowych oraz (lub) ustanowienia 

szczenie uwaia siq za dokonane po uplywie 1 4  dni od daty publicmego obwieszczenia. 
szczenie umieszcza siq na tablicy ogloszeh i stronie BIP Samorzqdowego Kolegium 
awczego w Eodzi w dniach: 2 1 lutego -7 marca 20 19r. 

I b 

zostaje podane do publicmej wiadomodci przez umieszczenie: 
na stronie internetowej www,bip.sko.lodz.pl; 

I 
ogloszeri oraz stronie internetowej Unqdu Miasta Lo&, 
ogloszefi w siedzibie Sarnomylowego Kolegium Odw&wczego w Lab4 


