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] Pozosta]eslron\,postępowanla:
- Wochvń Jacek KrżYsżlol'
- Wochyń Jolan(a T€resa
- sobc7yk PrżenD,sla\Ą,
- sobcz}k Kaiarryna
- Gmlna Miaslo P iotrkó\\, Trybuna]sk l

spla§ę prowadżi:
koDrad słomka
lnspektor ds \\yda$,ania dec}-zji o ś.odowiskou,Ych ulvarunko§,anlach
UM Piotrkowa Tryb u]. szko]na 28 pok 48 lel 7]2 l8 ]9

DoP.6220. 1 5, l.20 1 8.KS
Piotrków Trrlbuna|ski dnia 1 3.08.20l 8r_

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie zart.73 ust, l ustawy z d,nia 3 pażdzlernika 2008r,. o udostępnianiu inforn-racji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronje środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U . z2017r., poz. l405 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia l4 częrrł,ca l 960 r. Kodeks
postępowania adm inistlacyjnego (tekst jednolity Dz.U. z2011, poz.1257 ze ml.)

zawiadamiam
że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ,,Ollen" S. A. z siedzibą w Płocku. ul. Chemikórv 7, w
imieniu iZ upoważnienia którego ł]stępuje Pan Piotr Kałamaga zostało WsZcZęte postępowanie
administracyjne rv sprawie wydania decyzji o środowiskowvch uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie stacji paliw płynnych i LPG przewidzianej do
realizacji prą- Alei gen. Władyslawa Sikorskiego na działce o nr ewid. 100 obręb 29 w Piotrkowie
Trybunalskim".

Informuję o uprawnieniach wsrystkich stron tego postępowania łynikających z ałt.70
k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i
wniosków ]v siedzibie Biura Planowania Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 pok. nr 48, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.

Ce]eIn postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyźszego
przedsięrvzięcia jest określenie, analiza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpływu
przedsięrvzięcia na środowisko,

Zgodn|e z art. 7i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochfonie środowiska oraz o ocenaclr
oddziałylvania na środowisko (.Dz.|J. z2017r.,poz. 1405 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20l0r. w sprarvie przedsięwzięć mogących znacząco oddziĄrvać na
środowisko (Dz, U. z 2016 r. poz. 71), ww. przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogącyc|r
potencjalnie oddziaływać na środowisko. dla któtego wymagane jest uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzję o środorł,iskowych uwarlnkowaniach w niniejszej sprawie wl,daje się po uzgodnieniu z
Regionalną Dyrekcją Ochlony Srodowiska w Łodzi, Powiatowym Inspektolem Sanitarnym w
Piotrkowie Trybunalskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zarząd ZIewni w
Piotrkowie Trybunalskim. Wobec pow),źszego l,ozstrzygnięcię sprawy nastąpi niezwłocznie po
uzvskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych,

Zgodnie z art. 35 § 5 k,p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się t€rminó\Y
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z prrycryrt,niezależnych
od organu. '' :-... ,,,
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