
Piotrków Trybunalski dnia 03.11.2011r.     

PP.II.73313/ 41 /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 zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : 

 
Wnioskodawca : 
Miasto Piotrków Trybunalski reprezentowane przez Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów 
Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28 
 
Planowana inwestycja  :   

• przebudowie ul. Narutowicza na odcinku od skrzyŜowania z ul. Częstochowską           
do skrzyŜowania z ul. Sienkiewicza wraz ze zjazdami na posesje, 

• budowie wodociągu wraz z przyłączami i węzłami wodociągowymi oraz niezbędną 
armaturą techniczną, 

• usunięciu ewentualnych kolizji i niezbędnej przebudowy istniejących sieci, 
 
Lokalizacja inwestycji : 
a/ w   istniejących pasach drogowych ulic: 

    ul. Sienkiewicza     -      dz.  167, 205  obr. 22                         

    ul. Narutowicza     -      dz.  184/1 obr. 22 
b/ działce oznaczonej w ewidencji  gruntów jako „dr”    -   dz. 1/4 obr. 22 w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
 
Teren objęty wnioskiem wymagał uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Łodzi, 
Delegaturą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8. 
Stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 k. p. a., 
z tym Ŝe zaŜalenie przysługuje w takim przypadku wyłącznie Inwestorowi. 
W przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia 
doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uwaŜa się za dokonane. 
Organ w niniejszej sprawie doręczył stosowne wystąpienie w dniu 17.10.2011r. Organ uzgadniający    
w w/w terminie nie zajął stanowiska wobec czego uznano uzgodnienie za dokonane. 
 

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. 0-44 732-15-66,  
e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl 
 


