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Ud i ,  dnia 18.05.2017 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postqpowania 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postqpowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poin. zm) w zwiqzku z art. 74 ust. 3 oraz 
na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostqpnianiu 
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 
ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j . Dz. U. z 20 16 r., poz. 353 z p6in. zm.) 

Wojt Gminy Nowosolna zawiadamia strony postqpowania, 

ze w dniu 18.05.2017 roku zostala wydana decyzja ZP.6220.4.2013 o umorzeniu 
postqpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
,,projektowanego oirodka nadawczego L6di Dqbrowa zlokalizowanego we wsi 
Dqbrowa, w gminie Nowosolna", na dzialce o nr ew. 149. Postqpowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wszczqto w dniu 
05.12.20 13 r., na wniosek Pana Ryszarda Chlebdy koordynatora ds. zarzqdzania ochronq 
Srodowiska, dzialajqcego w imieniu inwestora - EmiTel sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, 
ul. Woloska 22. 

W zwiqzku z powyzszym informuje siq, ze z treSciq przedmiotowej decyzji oraz z 
pehq dokumentacjq sprawy mozna zapoznaC siq w siedzibie Urzqdu Gminy Nowosolna, 92- 
703 Lbdi, ul. Rynek Nowosolna 1, I piqtro, pok. nr 9 (w godzinach pracy urzqdu). 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postqpowania administracyjnego (...) zawiadomienie bqdi 
doreczenie uwaia siq za dokonane po uplywie 14 dni od daty publicznego ogloszenia". 

Od niniejszej decyzji shzy stronom postqpowania odwolanie do Samorzqdowego 
Kolegium Odwolawczego w Lodzi w terminie 14 dni od daty dorqczenia decyzji, za 
poSrednictwem W6jta Gminy Nowosolna. 

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



Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu 
naleg niezwlocznie odeslaC na adres: 
Urzqd Gminy Nowosolna 
ul. Rynek Nowosolna 1 
92-703 L6di 

wywieszono dnia ................................. 

........................................ zdjeto dnia 



Lbdi, dnia 18.05.2017 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postqpowania 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postqpowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z p b h .  zm) w zwiqzku z art. 74 ust. 3 oraz 
na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostqpnianiu 
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 
ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z p b h .  zm.) 

W6jt Gminy Nowosolna zawiadamia strony postqpowania, 

ze w dniu 18.05.2017 roku zostala wydana decyzja ZP.6220.4.2013 o umorzeniu 
postqpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
,,projektowanego oirodka nadawczego L6di Dqbrowa zlokalizowanego we wsi 
Dqbrowa, w gminie Nowosolna", na dzialce o nr ew. 149. Postqpowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wszczqto w dniu 
05.12.20 13 r., na wniosek Pana Ryszarda Chlebdy koordynatora ds. zarzqdzania ochronq 
Srodowiska, dzialajqcego w imieniu inwestora - EmiTel sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, 
ul. Wdoska 22. 

W zwiqzku z powyzszym informuje siq, ze z treSciq przedmiotowej decyzji oraz z 
pehq dokumentacjq sprawy mozna zapomad siq w siedzibie Urzqdu Gminy Nowosolna, 92- 
703 L6di, ul. Rynek Nowosolna 1, I piqtro, pok. nr 9 (w godzinach pracy urzqdu). 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postqpowania administracyjnego (...) zawiadomienie bqdi 
dorqczenie uwaia siq za dokonane po uplywie 14 dni od daty publicznego ogloszenia". 

Od niniejszej decyzji sluiy stronom postqpowania odwdanie do Samorzqdowego 
Kolegium Odwolawczego w Lodzi w terminie 14 dni od daty dorqczenia decyzji, za 
poirednictwem W6jta Gminy Nowosolna. 

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

Bk Pio 



Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu 
naleiy niezwlocznie odeslaC na adres: 
Urzqd Gminy Nowosolna 
ul. Rynek Nowosolna 1 
92-703 L6di 

wywieszono dnia ................................. 

........................................ zdjqto dnia 

pieczqC urzqdu ....................................... 



rb'9dT G M N Y  NQWJSOINA 
- ;iynek Nowosolna I 

13-7r)lj k-rjrji 35 
ZP.6220.4.2013 . 

U d i ,  dnia 18.05.201 7 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o umoneniu postqpowania 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pbin. zm) w zwiqzku z art. 74 ust. 3 oraz 
na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostqpnianiu 
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 
ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pbin. zm.) 

Wojt Gminy Nowosolna zawiadamia strony postqpowania, 

ze w dniu 18.05.2017 roku zostala wydana decyzja ZP.6220,4.2013 o umorzeniu 
postqpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
,,projektowanego oirodka nadawczego Lodi Dqbrowa zlokalizowanego we wsi 
Dqbrowa, w gminie Nowosolna", na dzialce o nr ew. 149. Postqpowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wszczqto w dniu 
05.12.20 13 r., na wniosek Pana Ryszarda Chlebdy koordynatora ds. zarzqdzania ochronq 
Srodowiska, dzialajqcego w imieniu inwestora - EmiTel sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, 
ul. Wdoska 22. 

W zwiqzku z powyzszym informuje siq, ze z treSciq przedmiotowej decyzji oraz z 
pehq dokumentacjq sprawy mozna zapoznaC siq w siedzibie Urzqdu Gminy Nowosolna, 92- 
703 Lbdi, ul. Rynek Nowosolna 1, I piqtro, pok. nr 9 (w godzinach pracy urzqdu). 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postqpowania administracyjnego (...) zawiadomienie bqdi 
dorqczenie uwaia siq za dokonane po uplywie 14 dni od daty publicznego ogloszenia". 

Od niniejszej decyzji s l u e  stronom postqpowania odwdanie do Samorzqdowego 
Kolegium Odwdawczego w todzi w terminie 14 dni od daty dorqczenia decyzji, za 
poSrednictwem Wbjta Gminy Nowosolna. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane na stronach: Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzqdu Gminy Nowosolna (www.nowosolna.bip.net.pl), Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzqdu Miasta todzi (www.bip.urnl.lodz.pl), wywieszone na tablicach ogloszen: 
Urzqdu Gminy Nowosolna, Solectwa Kopanka, Urzqdu Miasta todzi. 



Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu 
naleky niezwlocznie odeslaC na adres: 
Urzqd Gminy Nowosolna 
ul. Rynek Nowosolna 1 
92-703 E6di  

wywieszono dnia ................................. 

........................................ zdjqto dnia 

pieczqC urzqdu ........................................ 
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L6&, dnia 18.05.2017 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postqpowania 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postqpowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z p 6 h .  zm) w miqzku z art. 74 ust. 3 oraz 
na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udostqpnianiu 
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 
ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z p6in. zm.) 

W6jt Gminy Nowosolna zawiadamia strony postqpowania, 

ze w dniu 18.05.2017 roku zostala wydana decyzja ZP.6220.4.2013 o umorzeniu 
postqpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
,,projektowanego oSrodka nadawczego L6di Dqbrowa zlokalizowanego we wsi 
Dqbrowa, w gminie Nowosolna", na dzialce o nr ew. 149. Postqpowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wszczqto w dniu 
05.12.20 13 r., na wniosek Pana Ryszarda Chlebdy koordynatora ds. zarzqdzania ochronq 
Srodowiska, dzialajqcego w imieniu inwestora - EmiTel sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, 
ul. Wdoska 22. 

W zwiqzku z powyzszym informuje siq, ze z treSciq przedmiotowej decyzji oraz z 
pehq dokumentacjq sprawy mozna zapoznaC siq w siedzibie Urzqdu Gminy Nowosolna, 92- 
703 Ebdi, ul. Rynek Nowosolna 1, I piqtro, pok. nr 9 (w godzinach pracy urzqdu). 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postqpowania administracyjnego (...) zawiadomienie bqdi 
dorqczenie uwaia siq za dokonane po uplywie 14 dni od daty publicmego ogloszenia". 

Od niniejszej decyzji shzy stronom postqpowania odwolanie do Samorzqdowego 
Kolegium Odwdawczego w Eodzi w terminie 14 dni od daty dorqczenia decyzji, za 
poirednictwem W6jta Gminy Nowosolna. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane na stronach: Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzqdu Gminy Nowosolna (www.nowosolna.bip.net.pl), Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzqdu Miasta todzi (www.bip.urnl.lodz.pl), wywieszone na tablicach ogloszen: 
Urzqdu Gminy Nowosolna, Solectwa Kopanka, Urzqdu Miasta todzi. 



Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu 
naleiy niezwlocznie odeslaC na adres: 
Urzqd Gminy Nowosolna 
ul. Rynek Nowosolna 1 
92-703 L6di 

wywieszono dnia ................................. 

zdjqto dnia ........................................ 

pieczqC urzqdu ........................................ 




