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nasze sprawy

2 1 g r u d n i a 20 1 7 r.

Ziemia Piotrkowska

Lekarz stomatolog

M

G

Małgorzata Gorząd

zaprasza do swojego gabinetu stomatologicznego
świadcząc usługi:

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) w zw. z art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/375/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego,
Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

z zakresu stomatologii: dziecięcej, estetycznej, zachowawczej, profilaktyki chirurgii stomatologicznej i endondoncji.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 64. Tel 508 - 546 – 488.
Godziny otwarcia gabinetu:
pn- pt. 10 - 13, 15 – 19
wt. 15 -19.

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen.
Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
w dniach od 29 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Na wizyty można się umawiać telefonicznie.

www.optyk-piotrkow.pl

Okulary
słoneczne
* Oku la ry i szkła w
dużym wyborze
* Soczewki kontaktowe
* Bezpłatne komputerowe
badanie wzroku
* Realizacja recept z NFZ

PTY K
Piotrków Trybunalski
Targowa 8,
tel. 44 647 50 51
Słowackiego 87/89
(DH Mister)
tel. 44 647 00 64

w siedzibie Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Farnej 8 w godz. od 8.00
do 15.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Farnej 8.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 r. na adres: Pracownia Planowania Przestrzennego,
ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski. Uwagi można składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566), mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) na adres e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wójt Gminy Rozprza

Agnieszka Kozioł
Agnieszka
Kozioł

Zaprasza, oferując usługi z zakresu:
- stomatologii zachowawczej
- zabiegi profilaktyczne
- stomatologii estetycznej
- chirurgii stomatologicznej
- ortodoncji

- endondoncji
- stomatologii dziecięcej
- protetyki
- implantów

Godziny otwarcia gabinetu:
pon., środa, piątek – 8.00-17.00
wt., czw. – 12.00–20.00.
Sobota, po uzgodnieniu telefonicznym.
PiotrkówTryb, Łódzka 50/52B.Tel. 662 239 135

Twój uśmiech w moich rękach…

Salon Meblowy „DEKORATOR”
Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 221,

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozprzy oraz na stronie www.bip.rozprza.pl został wywieszony
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.12.2017 r. do 05.01.2018 r., wykaz lokalu użytkowego
przeznaczonego do wynajęcia znajdującego się w budynku komunalnym w Rozprzy na działce nr 28 o pow.
użytkowej 89,14 m2.
Informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozprzy – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 6, tel. 44 649 61 08 wew. 17).

czytaj e-wydania Ziemi na
www.ziemiapiotrkowska.pl

ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
575 48 08 08
Nowe opony do samochodów
ciężarowych
C E N Y N E T TO O D :
295/80 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5
385/65 R 22.5

oferuje

tel. 44 616 37 29

meble renomowanych producentów krajowych i zagranicznych

650 zł
650 zł
650 zł
730 zł

9 7 - 3 0 0 Pi o t r ków Tr y bu n al s k i ,
ul. Łódzka 53, tel/fax. 44 647 00 27
„Vianor” oferuje opony różnych koncernów. Ceny brutto.

Do wynajęcia po
kompleksowym
remoncie
w Piotrkowie Trybunalskim,
przy ul. Wojska Polskiego 69
POWIERZCHNIE handlowousługowo-biurowe (wejście od
ulicy, terakota, gładzie, toaleta,
terma elektryczna, oświetlenie):
- 50,5 m kw,
- 49 m kw,
MIESZKANIA w wysokim standardzie (panele podłogowe, płytki
podłogowe i ścienne
w kuchni i łazience,
gładzie na ścianach):
- 61,5 mkw
pozostałe w trakcie remontu.
wszystkie ceny negocjowane
administracja@tompol.com.pl
500-421-998
pon. - pt
w godz.
506-244-111
7-15
504 943 858
zapraszamy na nasz profil na FB
/ tompolcapital

