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Piotrków Trvbtrnalski dnia l 1.03.20i6t,,

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z aft.73 ust. l ustawyzdnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskrr i
jego ochrorrie, udziale społeczelistwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania tla

środowisko (Dz. U. z ż0|3r. poz. 1235 ze zmianami) oraz ań. 6l § 4 ustawy z c]nia 14 czerwca l 960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjednoJity DZ, U. zż013,poz.267 ze zn.)

zawiadamiam

źe na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryburralskiego, w ilnienilt i z rrpoważnietlia którego
występuje Pani Małgorzata Majczyna - Dylektor Biura Inwestycji i Renlontów Urzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wyclania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,rewitalizacji telenórv
Podzamcza - ,,Młode - Stare Miasto" w Piotrkowie Trybunalskim, obejmująca:

o budowę/przebutlowę ulicy Garncarskiej - ok 300 n (z rvyłączeniem mostu na rzece
Strawie w ciągu ulicy Garncarskiej) wraz z budową iprz€budową niezbędnej
infrastruklury technicznej.

o budowę/przebudowę ulicy pereca wraz ze skrzyżowaniami ulicy zamkowej,
Starowarszawskiej, Garncarskiej i włączeniem w ul. Wojska Polskiego i Al. Kopernika -
ok 550 m wraz z budową /przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej,

o budowę/przebudowę ulicy placu zamkowego wraz z przyległym skwerem dz. nr ewid. 9l
(pow. 0,3696 ha) i 92/1 (pow. 0,1204 ha o dł. ok. 95 m) obręb 2l z budową /przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej,

. rewaloryzację przedmurza Liceum im Bolesława chrobrego , zakonu Jezuitów oraz
Placu Niepodleglości,

przewidzianych do realizacji na działkach o nr ewid. 1,93/2,204,47 /1,88,8911,,8912,90,236,240,
241,, ż45, ż46ll,246lż, ż47 , ż63,276, ż77,279,91,9żl1, 165/1, 168, ż22,2z3ll, ż23lż,22111,22412,
2ż413,żż6,ż27,l8l/3 8ln obręb 21 rv Piotrkowie Trybunłlskim.

Informuję o uprawni€niach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10

k.p.a. do czynn€go w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości sldadania uwag i
wniosków w siedzibie Biura Planowania Rozwoj u Miasta, Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 pok. nr 48, w terminie 14 dni od dnia ogloszenia niniejszego
zawiadomienia.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpływLl
przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z aft. 7l ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 t,, o ttdostępnianirr informacj i o
środowisku i jego ochrorrie, udziale społeczeństwa w ochI,onie środowiska oraz o ocelrach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. lż35 ze zl,ianani) oraz §.3 rrst, l pkt 60

rozporządzenia Rady M irristrów z dnia 9 listopada 20l 0r. w sprawie pl,zedsięwzięć ll-logących zlacząco
oddziĄwać na środowisko (Dz. |J. z 2016 r, poz.7l), ww. przedsięwzięcie zaliczane jest do
przedsięwzięć Inogących potencjalnie oddziĄwać na środowisko, dla którego wyrnagane jest

uzyskarrie decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniaclr.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po r-rzgodnieniLr z
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w ł,odzi oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w

Piotrkowie Trybunalskim. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy Irastąpi niezwłocznie po

uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.



Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
prz€widzianych w przepisach prawa do dokonania określonych crynności, okresów
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
od organu.

otrżynują:
l. ala
2. wnioskodawca

Do WiadomościI
l. Pozostałe strony postępowania żawiadomione w trybie

administracyinęgo (Dż, U, 2000 Nr 98,poz. l07I ze zfi.)

Sprawę prowadzi:
konrad słomka
Inspektor ds, wydawania decyzii o środowiskowych Uwarunkowaniach
UM Piotrkowa Tryb, uL szkolna 28 pok. 48 tel, 732 ] 8 39

ań- 49 ustawy z dni^ 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
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