
Piotrków Trybunalski, dnia 3 grudnia 2012 r. 
 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz  

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwały 

Nr VII/131/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy 

przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej 

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r., zawiadamiam  

o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

w dniach od 17 grudnia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. 
 

 
w siedzibie Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim,  
przy ulicy Farnej 8 w godz. od 8

00
 do 15

00
. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
odbędzie się w siedzibie Pracowni Planowania Przestrzennego  
dnia 20 grudnia 2012 r. o godz. 10.00. 

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
4 lutego 2013 r. na adres: Pracownia Planowania Przestrzennego ul. Farna 8  
97-300 Piotrków Tryb. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dna 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz. 647), 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może 
wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1450, z późn. zm.) na adres e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl  

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
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