
WOJT GMINY NOWOSOLNA 
Rynek Nowosolna. 1 

92-703 t6di 35 L6di, dnia 13.02.2014 f . 

ZP.6220.4.2013 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji odmawiaj~cej zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w zwi~zku z art. 74 ust. 3 oraz na 
podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z poin. zm.) 

W6jt Gminy Nowosolna podaje do publicznej wiadomosci, 

ze w dniu 12.02.2014 roku zostala wydana decyzja ZP.6220.4.2013 odmawiaj~ca zgody na 
realizacj~ przedsi~wzi~cia i ustalenia srodowiskowych uwarunkowan dla "projektowanego 
osrodka nadawczego L6di D~browa zlokalizowanego we wsi D~browa, w gminie 
Nowosolna", na dzialce 0 nr eWe 149. Post~powanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach wszcz~to w dniu 05.12.2013 r. , na wniosek 
Pana Ryszarda Chlebdy koordynatora ds. zarz~dzania ochron~ srodowiska, dzialaj~cego w 
imieniu inwestora - EmiTel sp. z o. o. z siedzib~ w Warszawie, ul. Woloska 22. 

W zwi~zku z powyzszym informuje si~, ze z tresci~ przedmiotowej decyzji oraz z 
peln~ dokumentacj~ sprawy mozna zapoznac si~ w siedzibie Urz~du Gminy Nowosolna, 92-
703 L6di, ul. Rynek Nowosolna 1, I pi~tro, pok. nr 9 (w godzinach pracy urz~du). 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu post~powania administracyjnego ( ... ) zawiadomienie b~di 
dor~czenie uwaza si~ za dokonane po uplywie 14 dni od daty publicznego ogloszenia". 

Od niniejszej decyzji sluZy stronom post~powania odwolanie do Samorz~dowego 
Kolegium Odwolawczego w Lodzi w terminie 14 dni od daty dor~czenia decyzji, za 
posrednictwem Wojta Gminy Nowosolna. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane na stronach: Biuletynu Informacji 
Publicznej Urz~du Gminy Nowosolna (www.nowosolna.bip.net.pl), Biuletynu Informacji 
Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (www.bip.uml.lodz.pl). wywieszone na tablicach ogloszen: 
Urz~du Gminy Nowosolna, Solectwa Kopanka, Urz~du Miasta Lodzi. 
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