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ZP. 6220.4.20 13 
L6di, dnia 13.12.2013 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 61 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 
paidziernika 2008 roku o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczelistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.) W6jt Gminy Nowosolna 

zawiadamia 

strony postqpowania, ze w dniu 05.12.2013 r. zostalo wszczete postqpowanie administracyjne 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, 
z wniosku - Pana Ryszarda Chlebdy koordynatora ds. zarzqdzania ochronq Srodowiska, 
dzialajqcego w imieniu inwestora - EmiTel sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, ul. Woloska 22. 

Planowana inwestycja kwalifikuje siq do przedsiqwziqk mogqcych zawsze znaczqco 
oddzialywak na Srodowisko, dla ktdrych przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko 
jest wymagane. Zgodnie z 5 2 ust. 1 pkt 7 lit. d) rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 
listopada 20 10 roku w sprawie przedsiqwziq6 mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) powyzsze zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje siq jako: 
,,instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wylqczeniem radiolinii, 
emitujqce pola elektromagnetyczne o cz~stotliwoSciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w 
kt6rych r6wnowaina moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny 
wynosi nie mniej niz 20 000 W". 

Zgodnie z art. 28 Kpa, strona, jest kaidy, czyjego interesu prawnego lub obowiqzku 
dotyczy postqpowanie albo kto zqda czynnoSci organu ze wzglqdu na sw6j interes lub 
obowiqzek. 

Strony mogq zapoznawak siq z dokumentami sprawy w siedzibie Urzqdu Gminy 
Nowosolna, 92-703 L6di, ul. Rynek Nowosolna 1, I piqtro, pok. 9, w godzinach pracy urzqdu. 

Liczba stron postqpowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z 
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i 
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 
Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.) stosuje sie przepis art. 49 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego przewidujqcy zawiadomienie stron o czynnoSciach 
postqpowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjqty spos6b publicznego 
oglaszania. 

Zawiadomienie o wszczqciu postqpowania podano do publicznej wiadomoSci poprzez 
wywieszenie na tablicach ogloszen: Urzqdu Gminy Nowosolna, Solectwa Kopanka, Urzqdu 
Miasta Lodzi, zamieszczenie: w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urzqdu Grniny Nowosolna 
(www.nowosolna.bip.net.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi 
(www.bip.uml.lodz.pl). 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uwaza siq za doltonane po uplywie 14 dni od daty 
publicznego ogloszenia. 


