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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie zań.73 ust. tr ustawy z dnia 3 października 2008r, o trdostępnianiLr infornracji o środolvisku i
jego ochrorrie, udziale społecze|istwa w ocluonie środowiska oraz ocenaclr oddziałylvania na

środowisko (Dz. U. zż0l3r. poz- 1235 ze zmiarrami) oraz art.67 § 4 ustawy z dnia l4 czerwca ]960 r,

Kodeks postępowania adm inistracy.jnego (tekst jednolity Dz. U, z20I3,poz.267 ze z1,1l.)

zawiadamiam
że na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. w inlieniu i z upoważrlienia któr,ego

występuje Pani Małgorzata Majczyna - Dyrektor Biula Inwestycji i Rerrrorrtów Ulzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego, zostało wszczęte postępowanie adrninistlacy.jlre w sprarł,ie rvydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,rozbuclowie Ronda
Sulejowskiego wraz z ukladem ulic dolotowych, konieczną przebudorvą l<oliclującej
infrastruktury technicznej, rozbudową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej dla
potrzeb ronda przewidzianego do realizacji na tlzialkach o nr elvicl. lż816, l28lż,816, 8/5, l28l7 ,

60311,,1,7/2,717 obręb 34, na działkach o nr ewid.48,33/8, 33/5,22ll2,33/6,3313,3314,27 4,285,
281,283,280,ż89/1,288lt,ż88lż,ż8912,107 /2,107l1,,l07/8,286,3319 obręb 2l oraz na działkach
o nr ewid. 95, 83 obręb 20 w Piotrkowie Trybunalskim".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępo\yania lvynikających z art, l0
k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania urvag i
wniosków w siedzibie Biura Planowania Rozwoju Miasta, Urzętlu Miasta Piotrkorva
Trybunalskiego, ul. Szkolnł 28 pok. nr 48, w terminie 14 dni od dnia ogloszenia niniejszego
złwiadomienia.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziałyrvania na środolvisko po$yższego
przedsięwzięcia jest określenie, alaliza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego wplyrvu
przedsięwzięcia rra środowisko.

Zgodnie z aft.7l ust.2 ustawy z dllia3 października 2008 r. o trdostępnianitl inibrnlacj i o
środowisku i jego ochrorrie, udziale społeczeństwa w ochronie śI,odorviska olaz o ocenacll
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20l3l. poz. 1235 ze zrnianaIni) otaz § ] Llst. l pkt 60
rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 9 listopada 20l 0r. w sprar.vie przedsięrł,zięć rnogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2l3, póz. 1397 ze zn.), ww. przedsięwzięcie zaliczane jest do
przedsięwzięć mogących potencja|nie oddziĄwać na środowisko. dla którego wynlagane .jest
Llzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzję o śr,odowiskowych uwarunkowaniacl-t w niniejszej spralvie wydaje się po uzgodllietlirl z
Regionalną Dyrekcją Ochrony Srodowiska w Łodzi oraz Powiatowynl Inspektorelll Sanitarnynl w
Piotrkowie Trybunalskim. Wobec powyźszego rozstlzygnięcie sprawy Ilastąpi rliezwłoczrlie po
uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opirrii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów zalatrvienia sprarvy nie wlicza się terminólv
przewidzianych w przepisach pralva do dokonania określonych czynności, okresóry zaryieszenil
postępowania oraz okresów opóźnień spowodolvanych z winy strony albo z przl,cz1 n niezalłżnych
od organu. 
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Do wiadomości:
l, Pozostale stfon). postępowania - Ząu,iadomione w trybie alt.49 staw},ż dnia 14 cżcr\,ca l9óOr, - Kodcks postępo\dnitl

adlTinislracyinego (Dż, U, 2000 Nr 98_poż, |0'7| ze 
^11.)

sprawę prowadżia
konrad slomka
lnspektor ds. Wyda\łaDia decyzii o środowiskow),ch uwarunkowaniach
UM Piolrkolva Tryb, Ul, Szkolna 28 pok 48 tcl, 732 I8 39


