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OBWIESZCZENIE 
 
 

 Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 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                           
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz           
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity:   Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z  późniejszymi zmianami),                  
Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,                
ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację,  że na wniosek 
Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wydana została nr 1/2014 z dnia 14.07.2014 r. o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: 

1. rozbudowie ulicy Rolniczej długość ok. 830 m (od km 0+965 do km 

1+800) wraz ze skrzyżowaniami z ulicami przyległymi tj. na odcinku od 

torów PKP do ulicy Spacerowej wraz z budową zjazdów do posesji w 

granicach pasa drogowego, budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego 

i zatoki autobusowej; 

2. budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Rolniczej wraz z przykanalikami 

w granicach pasa drogowego i wpustami ulicznymi oraz z przyłączami 

do nieruchomości w granicach pasa drogowego wraz z budową kanału 

deszczowego odprowadzającego wody deszczowe ulicą Spacerową i 

ulicą Partyzantów do rowu otwartego w rejonie ulicy Partyzantów, a 

następnie wylotem kanalizacyjnym do rzeki Strawy; 

3. przebudowie linii energetycznej polegającej na wykonaniu nowej linii nn 

wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w nowym usytuowaniu;  

4. przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do przyległych 

posesji w granicach pasa drogowego i budową nowych brakujących 

przyłączy; 

5. rozbudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej, polegającej na budowie 

nowego odcinka kanału sanitarnego w rejonie skrzyżowania z torami 

PKP, budowie nowych i przebudowie istniejących przyłączy kanalizacji 

sanitarnej do posesji na całej długości ulicy; 

6. przebudowie sieci teletechnicznej napowietrznej z przyłączami i 

przebudowie sieci teletechnicznej kablowej; 

7. wycince drzew kolidującej z inwestycją i nasadzeniu nowoprojektowanej 

roślinności.  



Zasięg przestrzenny w/w inwestycji obejmuje nieruchomości:                
działki nr ewid.:  46/1, 48/1, 239, 48/8, 49, 52/1, 53, 54, 56/1, 69, 68, 65, 64, 61, 60, 
97, 117, 122/1, 128, 129, 131, 132, 171, 170, 169, 168/1, 167, 166, 165, 164, 161, 
160, 157, 156/2, 155/2, 154/1, 154/2, 172, 173, 174, 175/1, 176/1, 177, 178, 180/3, 
181/2, 182/1, 183, 185/2, 186, 187, 188/2, 189/2, 190/2, 191, 192, 194/2, 195, 196/2,  
197, 198, 199, 200, 203, 204, 205/2, 206/2, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 217, 218, 
220, 238, 241, 42/6, 42/5, 42/3, 42/2, 42/1, 43, 44 obręb 10; 
347, 346/2, 346/3, 784/15, 672/3, 675/1, 675/2, 675/3, 675/6, 675/7, 675/8, 676, 677 
678, 679, 680, 681, 655/11, 655/12, 688 obręb 15; 
1 obręb 21. 
 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty 
publicznego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy w  siedzibie 
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28,  pokój nr 70                      
(III piętro) w godz: 7:30 do 15:30. 
  
 
 


