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ZAWIADOMIENIE

o

l

wszczęciu postępowania

zdnia3 października 2008r. o udostępnianiu infomacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia\T vania na
środowisko (Dz. IJ. z 201,6 r., poz.353) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Zgodnie z art.73 ust.

ustawy

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U . z2013, poz.267 ze zm.)

zawiadamiam

,,ZIMNY AUTO SP. Z 0.0. z siedzibą w Łodzi ul. Wójtowska 7/9, w imieniu i z
upoważnienia którego występuje Pan Henryk Gos, ul. Bokslowa 41, 91-360 Ł6dż, zostało wszczęte
postępowanie administraryjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie serwisu blacharskoJakierniczego firmy "ZIMNY
AUTO SP. Z 0.0." przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Tryb. prry ul. Wojska Polskiego
l02 (dz. nr ewid. 169/| obręb ż4)".
źe na wniosek Firmy

Informuję o uprawnieniach wsrystkich slron tego postępowania wynikających z art, l0
w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwościskladania uwag i
wniosków w siedzibie Biura Planowania Ronłoju Miasta, Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybuna|skiego, ul. Szkolna 28 pok nr 48, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.
k,p.a. do czynn€go

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego
przedsięwzięcia jest okeślenie, analiza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpłyłvu
przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z ań. 71 ust. 2 ustawy

środowiskui jego ochronie, udziale

z

3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacj i o
społeczeństwa w oclrronie Środowiska oraz o ocenach
dnia

oddziaływania na środowisko (Dz. |J. z2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 14, rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 20l0r. w sprawie przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz,IJ. z2016r. poz. 7l), ww. przedsięwzięcie zaliczanejest do przedsięwzięó mogących

potencjalnie oddziaĄrvać

na środowisko, dla którego

wymagane

jest uzyskanie decyzji

o

środowi skowych uwarunkowan iach.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z
Regionalną Dy,rekcją ochrony Środowiska w Łodzi oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 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 zalatwienia sprawy nie wlicza się terminów

przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych crynności, okresów zawieszenia

otrz}łnują:

l.
2

a/a

WNIOSKODAWCA

sprawę prowadzi:

konrad słomka
Inspekor ds, wyda\łania decyzji o środowiskowych uwarunkowfuliach

UM Piotrkowa Tryb. ul, Szko]na 28 pok, 48 tel, 732
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