
POWIAT
ŁÓDZKI

WSCHODNI
DLA

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

AiB.6743.82.Zp.2019.M.S.
Łódź, dnia 26.06.2019 r.

Starosta Łódzki Wschodni
Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

ZAŚWIADCZENIE
o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego /t. j.: Dz. U. z 2018 r., póz. 2096/ w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 12 i ust. 4
pkt. 2 oraz art. 30 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/t. j.: Dz. U.
z 2018 r.póz. 1202 / zaświadcza się, że:

nie wniesiono sprzeciwu

na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ok. 714 mb drogi
powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi, działki
nr ewid. 114, 39/3, 39/4, 109/1, 109/22, 110/3, 113/7, 115/4, 115/10, 115/11, 115/26
w miejscowości Wiączyń Dolny, grn. Nowosolna"

zgodnie z dokumentacjg złożong przy wniosku z dnia 25.04.2019 r.

Informujemy, że zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Łodzi z dnia 05.06.2019 r. podczas wykonywania robót ziemnych należy przeprowadzić
badania archeologiczne w formie nadzoru, w związku z faktem, że inwestycję zaplanowano
na obszarze strefy ochrony archeologicznej wyznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nowosolna
nr XXXIII/225/05 z 13.06.2005 r., w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego AZP 66-53/7.

O pozwolenie na przeprowadzenie takich badań należy wystąpić do Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

W przypadku nie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat
od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić

po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Otrzymują:

l.
2.

Inwestor
a/a

Z up.STAROSTY
3y^^u^^f\bOw)C\.Ui^Q^
mgrini. arch. Bożena Nowacka
Inspettoi w Wyd?iglt AKłiifilituiy i Budownictwo

tel. +48 42 633 71 91, +48 42 205 03 00
faks +48 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl


