Piotrków Trybunalski, dnia 4 listopada 2011 r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39
ust. 1, art. 46 pkt 1, 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
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam o:
I. Podjęciu przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
1. Uchwały Nr XII/241/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej – Meszcze I w Piotrkowie
Trybunalskim, którego granice wyznaczają:
- od północnego zachodu: północno zachodnia granica działek nr ewid. 5/2 i 5/3, obręb 8 w
Piotrkowie Trybunalskim,
- od północnego wschodu: linia prostopadła do granicy północno zachodniej przebiegająca
na wysokości osi pomnika rozstrzelanych więźniów w lesie Wolborskim,
- od południowego wschodu: linia przebiegająca w odległości 50 m od granicy północno
zachodniej,
- od południowego zachodu: linia prostopadła do granicy północno zachodniej,
przebiegająca na osi studzienki kanalizacji.
2. Uchwały Nr XII/242/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” w
Piotrkowie Trybunalskim, którego granice wyznaczają:
- od północy: południowa granica działki nr 24, północna granica działki nr 20, obręb 45
i jej przedłużenie w kierunku zachodnim,
- od wschodu: wschodnia granica działki nr 20, obręb 45 i jej przedłużenie w kierunku
północnym,
- od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Wierzejskiej,
- od zachodu: wschodnia granica działki nr 80, obręb 45 – ulicy Witosa.
II. Przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
związanej z przystąpieniem do dokonania opracowania w/w planów miejscowych.
Wnioski do w/w projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na
środowisko do w/w projektów planów miejscowych należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 13 grudnia 2011 r. w siedzibie Pracowni Planowania Przestrzennego przy ul.
Farnej 8.
Wnioski do w/w projektów planów miejscowych należy składać na piśmie z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której wniosek dotyczy.
Wnioski do prognoz 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 wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

