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Piotrkół, Trybuna|ski dnia 03.07.20l 8r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.73 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008r. o udosrępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaĘwania na
środowisko (Dz, U. z2017r., poz.l405 ze zm.) oraz aft. 6 ] § 4 ustawy z dnia 14 czerw-ca l960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. zż011, poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam
że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzih.ą w Konstancinie - Jeziomie, u|.
Warszawska 165, w imienirr iz upoważnienia którego występuje Pani Małgorzata Czarnecka zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,modernizacji linii 220 kV Janów
Rogowiec, Rogowiec * Piotrków w zakresie budoły nowego słupa w przęśle pomiędry słupami
89-90 |inii Rogowiec - Piotrków".

lnformuję o uprawnieniach wszystkich stron t€go postępowania wynikających z zń. 10
k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o moż|iwości składania urvag i
wniosków w siedzilrie Biura Planowania Rozwoj u Miastł, Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 pok. nr 48, w terminie 14 dni od dnia ogloszenia niniejszego
zawiadomienia.

CeleIn postępowania w sprawie oceny oddziałyłvania na środow.isko po$,yższcgo
pIzedsięrł,zięcia jest określenie, anallza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego r.vpĘwu
przedsię."l,zięcia na środowisko.

Zgodnie z aft. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu infornlacji o
środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaĘwania na środowisko (Dz.U.z20l7r,,poz. 1405 ze zn.) oraz §3 ust.2pkt Jwzwiązku z§ 2
ust. l pkt 6 1,ozpol,ządzenia Rady Minish.ów z dnia 9 |istopada 20l 0r.. w sprawie przedsięł.zięć
mogącl,ch znacząco oddzia§r,vać na środowisko (Dz. IJ. z ż016 r_ poz.7l), ww. przedsięwzięcie
zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla któregcl
wyrnagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzję o śtodowiskowych uwarunkowaniach w ninie.iszej spraw-ie wydaje się po uzgodnieniu z
Regionalną Dyrekcją Ochrony Srodowiska rv Łodzi, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
piotrkowie TrybunaIskim olaz państwowego Gospodalstwa wodnego wody polskie, zarząd zlewni w
Piotlkowie Trybunalskim. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprarł1, nastąpi niezrł,łocznie po
uzyskaniu wy,maganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów zalatwienia sprala nie wlicza się terminów
prz€widzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niczaleźnych
od organ u,
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l, Pożoslałe strony postępo\\,ania- za\Tiadonlione W tFlbic a(,'19 ustawy 7 dnia I] cżenvca l960r Kodcks
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Spra§ę prowadzi:
konrad slonrka
Inspektor ds, Wydawfulia decyzJi o środowiskouych uwarunkowaniach
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