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Piotrków Trybunalski dnia 13.10.20l6r.
DoP.6220. 12.1.20l ó.KS

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu po§tępowania

Zgodnie z art.73 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacj i o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z2076 r., poz.353) oraz ań. 61 § 4 ustav,y z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z2013, poz. ż67 ze zm.)

zawiadamiam
że na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w imieniu i z upoważnienia którego
występuje Pan Jacek Szeliga reprezentujący P.P.H.U ,,F AZI" z siedzibą przy Wojska Polskiego l 65 w
Aleksandrowie Łódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,rozbudowie ulicy
Kasztelańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim od granicy miasta
do posesji nr 9 (działka nr ewid.97) w obrębie 2 oraz 3".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z ań. 10
k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości sldadania uwag i
wniosków w siedzibie Biura Planowania Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 pok nr 48, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.

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

Zgodnie z ari. 7l ust. 2 ustawy z dnia 3 pńdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacj i o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziabłvania na środowisko (Dz. U. z ż016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 60, rozporządzerria Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 20l0r, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘ,wać na
środowisko (Dz.U.zż016r. poz.71), ww. przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących
potencjalnie oddziaĘłvaó na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Powiatowym Inspektorem Sanitamym w
Piotrkowie Trybunalskim. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po
uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p,a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych crynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niońbibq!ódo.gn,,,,. -ji,:i§:*
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Do wiadomości:
1. Pozostałe strony postępowania - zawiadomione w trybie ań, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, , Kodeks postępowania

administracyjnęgo (Dż. U.2000 Nr98.poż, l0'7l zęzm.)

sprawę prowadzi:
konrad słomka
Inspektor ds, \łydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
UM Piotrkowa Tryb, ul, Szkolna28 pok. 48 tel. 732 18 39


