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SKO.4170.16.2014 

L6di, dnia 31.03.2014r. 

OBWIESZCZENIE 

Samorz'!dowe Kolegium Odwolawcze w Lodzi dzialaj,!c na podstawie art. 85 ust. 3 
i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r. 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 
z p6in. zmianami) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekstjednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 267) 

• zawiadamia 0 zakoilczeniu postypowania administracyjnego i wydaniu w dniu 
31 marca 2014r. decyzji SKO. 4170.16.2014, moc,! kt6rej Kolegium utrzymalo 
w mocy decyzjy W6jta Gminy Nowosolna z dnia 12lutego 2014r. 
nr ZP.6220.4.2013 0 odmowie okreslenia srodowiskowych uwarunkowail dla 
"projektowanego osrodka nadawczego L6di D,!browa zlokalizowanego we wsi 
D'!browa, w gminie Nowosolna", na dzialce nr ew. 149, 

• podaje do publicznej wiadomosci informacjy 0 zamieszczeniu w publicznie 
dostypnym wykazie danych 0 dokumentach, zawieraj'!cych informacje 
o srodowisku i jego ochronie, w/w decyzji. 

lednoczesnie Kolegium informuje, ze z tresci,! decyzji oraz z aktami sprawy strony 
mog,! zapoznae siy w Urzydzie Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 (w godzinach 
pracy Urzydu), z tresci,! decyzji zas takze w siedzibie tut. Kolegium w Lodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 86 (w godz. 8-15.30). 
Zawiadomienie lub doryczenie uwaza siy za dokonane po uplywie 14 dni od daty 
publicznego ogloszenia. 
Decyzja ta moze bye zaskarzona do Wojew6dzkiego S,!du Administracyjnego 
w Lodzi ul. Piotrkowska 135 w przypadku jej niezgodnosci z prawem, w terminie 
30 dni od chwili jej doryczenia. 
Skargy sklada siy w dw6ch egzemplarzach za posrednictwem Samorz'!dowego 
Kolegium Odwolawczego w Lodzi ul. Piotrkowska 86. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci przez umieszczenie: 
• na stronie internetowej www.bip.sko.lodz.pl; 
• na tablicy ogloszeil w siedzibie Samorz'!dowego Kolegium Odwolawczego 

w Lodzi 
• na tablicy ogloszeil oraz stronie internetowej Urzydu Gminy Nowosolna; 
• na tablicy ogloszeil Solectwa Kopanka; 
• na tablicy ogloszeil oraz stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi; 


