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Piotrl<ór,v TrybLrnalski dnia 09.05.201 6r.

DoP.6220.5.1 .20l6.KS

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.73 ust. l ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu iIlfonlacji o środowiskr-r i
jego ochronie, udziale społeczetistwa w ocl-}ronie środolvisl<a oraz ocellach oddziałylvarlia na

środowisko (Dz. U. z2016 r., poz. 353) oraz ar1.61 § 4 Lrstawy zdnia -l4 
czerr,vca l960 r. Kodeks

postępowania administracyjriego (tekst jednolity Dz. U.z2013,poz.267 zeznl.)

zawiadamiam
zę na wr1iosek Firnly PAMKO UrszuIa Danecka zsiedzibąrv Uszcz1,Ilie, lrl. Wiosetltla 6. w inrieniu i z
upowaznienia którego występuje Pan Paweł Chorna - przedstawiciel biLrra projel<tor,vego ..Arcłr.P.M"
S.A. ul. Powstańców Sląskich 112,53 - 333 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie adIlrirlistracy.ine

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na o,budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG wraz z zagospodarolvaniem terenu
przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid. 14111, l4l42, l4l49 w obrębie 19 przy u|.

Sulejowskiej n, Piotrkowie Trybunalskim".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10

k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości skłaclania uwag i

wniosków w siedzibie Biura Planowania Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Piotrkolva
Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 polr. nr 48, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.

Celem postępowarlia w sprawie ocelly oddziaływania Ila Środorvislio po\Ą yzszego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza iocella bezpośredniego oraz pośredniego wpłyrvu
przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z afi.71 ust, 2 ustalvy z dnia 3 paździerrlilta 2008 r. o Lrdostępnianiu irlfornrac.ji o

środowiskLr i jego ochronie, r_rdziale społeczeństwa w ocllronie środowiska oraz o ocellach
oddziaływarlia na środowisko (Dz, U, z2016 r.. poz.353) oraz § 3 trst. l pl(t 36 rozporządzellia Rady
Mirristrów z dnia 9 listopada 20l0r. w sprawie przedsięwzięć mogącyc|,1 znacząco oddziałyrvaó na

środowisko (Dz. U. z2016r.poz.7l), ww. przedsięwzięciezaliczane jest do przedsięwzięc llogących
potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o

środowi skowyclr uwarull kowan iacIr.

Decyzję o środowiskowyclr ltwarutlkowaniach w niniejszej sprawie r.vyda_ie się po ltzgodIlieIliu z
Regionalną Dyrekcją Ochrony Srodowiska w Łodzi oraz Powiatowylll Inspektoreln Sallitarlryll r,r,

Piotrkowie Trybunalskirrr. Wobec powyzszego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po

uzyskaniu wymaganych uzgodrlieli oraz opillii polllocniczyclr.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie lvlicza się terminólv
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, olrresólv zarvieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych
od organu.

OtrzynlLllą,
l. ala
2 WNIOSKODAWCA
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