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OB WIESZCZENIE 

Samorz'!dowe Kolegium Odwolawcze w Lodzi dzialaj,!c na podstawie art. 85 ust. 3 oraz 
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku 
ijego ochronie, udziale spoleczefutwa w ochronie srodowiska oraz oocenach oddzialywania 
na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z p6zn. zmianami) w zwi,!zku 
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postypowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z p6zn. zmianami) 

zawiadamia: 

o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2018r. decyzji nr SKO. 4170.75-76.2018 orzekaj,!cej 0 utrzymaniu 
wmocy decyzji Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 czerwca 2018r. 111' 35/u/2018 
stwierdzaj,!cej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 
przedsiywziycia polegaj,!cego na budowie zespolu budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych 
z garazami, zjazdem z ul. R,!bienskiej , zagospodarowaniem terenu, drogami wewnytrznymi, 
naziemnymi miejscami parkingowymi, wewnytrzn,! sieci,! infrastruktury i urzqdzen 
budowlanych - na dzialkach 111' ewid. 23111 , 22/5 i 2311 oraz fragmencie dzialki drogowej 
nr ewid. 1/5 w obrybie P-2 przy ul. Rabienskiej 80. 
Jednoczesnie Kolegium informuje, ze z tresci,! decyzji oraz dokumentami sprawy strony mog,! 
zapoznae siy w Urzydzie Miasta Lodzi, al. Pilsudskiego 100, w godzinach pracy Urzydu oraz 
z tresci,! decyzji w siedzibie tut. Kolegium w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 86 (w godz. 8-15.30). 
Decyzja ta moze bye zaskarzona do Wojew6dzkiego S,!du Administracyjnego w Lodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 135 z powodu uznaniajej za niezgodn,! z prawem. 
Skargy wnosi siy co najmniej w 2 egzemplarzach za posrednictwem Sanlorz'!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 200 zl. 
Strona rna mozliwose ubiegania siy w postypowaniu s,!dowoadministracyjnym 0 prawo 
pomocy na jej wniosek w postaci zwolnienia od koszt6w s,!dowych oraz (lub) ustanowienia 

Obwieszczenie uwaza siy za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 
Obwieszczenie umieszcza siy na tablicy oglosze11 i stronie BIP Samorz'!dowego Kolegium 
Odwolawczego w Lodzi w dniach: 3-17 wrzesnia 2018r. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci przez umieszczenie: 
• na stronie internetowej www!bip.sko.lodz.pl; 
• na tablicy ogloszen oraz stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi; 
• na tablicy ogloszen w siedzibie SamofZ'!dowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi 


