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PP II-73313/ 36  /2011 

 
O B W I E S Z C Z E N I E 

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego 
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim nr XLI/710/05  z dnia 5 października 
2005r. w sprawie upowaŜnienia Dyrektora  Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do 
załatwiania  indywidualnych  spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z 
późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, Ŝe uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie i  zakończono 
kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : 

Wnioskodawca: 
WINDPROJEKT PRO  Sp. z o.o. S.K.A 
00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A/1 
Planowana inwestycja: 
budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z rurą OPTO oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowości OprzęŜów o mocy 8MW 
Lokalizacja inwestycji: 
w układach drogowych  :  
   ul. Świerkowej          – dz. nr ewid. 86/3 obręb 43,  
   ul. Spokojnej            – dz. nr ewid. 56 obręb 43,  
   ul. Granicznej           – dz. nr ewid. 55 obręb 43 , dz. nr ewid. 163 obręb 42,  
   ul. Wroniej                – dz. nr ewid. 129 obręb 30 ,  dz. nr ewid.  3 obręb 42,  
   drogi krajowej Nr 1  – dz. nr ewid. 17/3 obręb 44 
na terenie nieruchomości sklasyfikowanej jako droga dz. nr ewid. 1/150 obręb 42,  
oraz na terenie nieruchomości:  
   dz. nr ewid. 4; 15/1; 15/2; 14/2; 14/1; 13; 28/2 obręb 44,  
   dz. nr ewid. 33; 1/43; 1/25; 1/50; 1/10  obręb 42,  
   dz. nr ewid.   15/11, 15/12 ;15/53;  15/83;  15/81 ; 29 obręb 31   
 
 
W związku z powyŜszym informuje się, Ŝe w toku postępowania administracyjnego  uzyskano uzgodnienie:  
 
-  Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  w Piotrkowie Trybunalskim - postanowienie  nr DUD.5544-1/207/11 
    z dnia 11.10.2011r. i  postanowienie  nr DUD.5544-1/207-1 /11  z dnia 13.10.2011r. 
 
- Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  w zakresie ochrony    

gruntów rolnych , postanowienie  znak: ROŚ.6125.141.2011 z dnia 16.09.2011r . 
 
- postanowienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi  – postanowienie  

TW/6216 /2851/8609/2011   z  dnia 14.10. 2011r. 
 
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Roosevelta 9 postanowienie  

nr GDDKiA-OŁ.2-3-mp.435E-91f/10/11 z dnia 06.10.2011r 
 
W związku z powyŜszym w terminie 3 dni od daty ukazania się obwieszczenia  w siedzibie Pracowni Planowania 
Przestrzennego przy ul. Farnej 8 w Piotrkowie Trybunalskim, w godzinach od  10 do 14 moŜliwe będzie zapoznanie się z 
materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania .  
Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu 
administracyjnym. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Postępowanie prowadzi:  
Pracownia     Planowania     Przestrzennego   w   Piotrkowie  Trybunalskim    ul. Farna   8,   tel. 0-44    732-15-10 ,     
e-mail : pracownia@ppp. piotrkow .pl 
 


