
Piotrków Trybunalski dnia 06.12.2013r. 

DOP.6220.15.6.2013.KS 

 
Z A W I A D O M I E N I E  

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem    
        społeczeństwa 

 
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013r. poz. 1235), oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267)  
 

zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na „budowie oczyszczalni ścieków dla zakładu „Sulimar” w Piotrkowie 

Trybunalskim, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 227/1 oraz 229/1 obręb 41 w 

Piotrkowie Trybunalskim”. 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działając na podstawie art. 33 ust  l, w związku z art. 

79 ust. l 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. Nr 199, 

poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 3 września  2013r. wpłynął wniosek Pani Anicety Klimko-

Lisowskiej, Wiceprezesa Zarządu Firmy „Sulimar” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Browarnej 5 w 

Piotrkowie Trybunalskim, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „budowie oczyszczalni ścieków dla zakładu „Sulimar” w Piotrkowie Trybunalskim, 

przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 227/1 oraz 229/1 obręb 41 w Piotrkowie 

Trybunalskim”.  

Mając na uwadze, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, z dnia 19 

września 2013r. (data wpływu do UM: 23.09.2013r.), znak WOOŚ.4240.825.2013.KL, oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 września 

2013r. (data wpływu do UM: 24.09.2013r.), znak: PPIS-ON-ZNS-440/126/13, organ prowadzący 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydał Postanowienie 

z dnia 30.09.2013r., znak:  DOP.6220.15.4.2013.KS w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W dniu 5 grudnia 2013r. wnioskodawca 

dostarczył wymagany Raport.  

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do 

dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją 

sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. 

od 10.12.2013r.  do 31.12.2013r 

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do 

protokołu (W siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28, pok. nr 48 w 

godzinach od 8
00

 - 15
00

)  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wy-

znaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 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. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Piotrkowa Trybunalskiego 

(http://www.bip.piotrkow.pl). oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 10. 
 


