
Piotrków Tryb.,  24.01.2020 r. 
IGK.6251.1.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49  art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami) 
w związku z art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2019 r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta pełniący funkcję 
Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia o zgromadzeniu materiału 
dowodowego w sprawie w sprawie nałożenia na podstawie art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r., poz. 1396 z późniejszymi 
zmianami), na Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej imienia Generała Stanisława Karpińskiego 
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 48, obowiązku ograniczenia 
oddziaływania na środowisko lotniska zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, 
ul. Przemysłowa 48, w związku z przedłożonym przeglądem ekologicznym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami 
sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, pokój nr 202 
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 ÷ 15.00).
Uwagi można składać ustnie do protokołu w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska  lub też na piśmie, składając je w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10 lub przy 
ul. Szkolnej 28  lub też przesyłając je na adres Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, ul. Szkolna 28.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie uwag co do zgromadzonego w sprawie materiału 
dowodowego potraktowane zostanie jako ich brak.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
 
Obwieszczenie nastąpiło dnia: 24.01.2020 r.
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