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Piotrków Trybu nalski dn ia 23.07.2018r.

DoP.6220.10.7.2018,Ks

obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania Wyjaśniającego

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14
cżerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. ż 2ooor. Nr 98, poz. 1,o71, ze zm.\
zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniające8o prowadzonego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające8o na ,,modernizacji linii 220 kv
Jonów,Rogowiec, Rogowiec-piotrków w zakresie budowy nowego słupo w przęśle pomiędzy słupomi nr
89-90 linii Rogowiec,Piotrków, przewidzianego do reolizdcji w Piotrkowie Trybunalskim na działce o nr
ewid. 1"82 obręb 11""

stosownie do przepisu ań. 10§ ], oraz art. 81 K.p,a. or8an administracji obowiązany iest przed
rozpatrżeniem materiału dowodowego iwydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do
przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypelniając
ustawowy obowiązek należyte8o i wyczerpującego informowania stron uprże.imie przypominam, że
wspomniany przepisjest.iednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w
każdym stadium postępowa nia.

w zwiążku z powyższym informuję, źe z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskie8o przy ul. Szkolnej 28, w pokoju nr 48 oraz żgłosić swoje uwagi
od dnia 25 lipca 2018r. do dnia 1sierpnia 2018r.

Ponjeważ W powyżsżej sprawie liczba stron przekracza 20, z8odnie Z art.49 K.p,a. W zwiąZku Z art, 74
ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. u, z
2017r., Poz.1405 ze zm.), niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzeż
zamieszczenie na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej UrzędU Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
http://www.bip.piotrkow,pl. oraż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 1o.

otrzym u.ią:
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Do wiadomości:

1. Pozostałe strony postępowania - zawiadomione W trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. -- Kodeks postępowania adm inistracyjnego (D2. U. 2ooo N r 98 ,poz. Lo71ze zm,|.
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