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o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w strategicznej

ocenie oddziaĘwania na środowisko oraz o możliwościskładania uwag i wniosków

Na podstawie art,54 ust.2 oraz art. 39 ust.]" ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostęPnianiu

informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.L227 zpoźn. zm.) podaję do publicznejwiadomoŚci

informację o:

L. opracowaniu projektu programu rozwoju pn.: ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski

2020'wrazz prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. projektu w ramach

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
2. możliwości składania uwag iwniosków w strategicznej ocenie oddziaływania na Środowisko.

Dla projektu dokumentu została sporządzona Prognoza oddziaływania na Środowisko, której celem

jest dostarczenie społeczeństwu informacji na temat potencjalnych skutków dla Środowiska, które

mogą wystąpić w związku z wdrożeniem zaktualizowanego projektu programu rozwoju Pn. ,,Strategia

Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2O2O", poprzez realizację proponowanych celów, priorYtetów

i zadań ujętych w tym projekcie.

Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko, projekty dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której organ opracowujący projekt

dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sPrawY, która

obejmuje projekt programu rozwoju pn,: ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2O20" wraz

z Prognoząjego oddziaływania na środowisko.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 w pokoju nr 37.

uwagi i wnioski moga bvć wnoszone:
1, w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 10,

97-300 Piotrków Tryb,
2. ustnie do protokołu w pokoju 37 przy ul. Szkolnej 28 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: k.szokalska@piotrkow.Pl.

- w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoŚci, tj. od 29 wrzeŚnia

20t4r. do2O października 20t4r.
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