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OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 

ustawy z 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 ze zm.), w toku postępowania toczącego się na wniosek CASTIM S. z 

o.o., ul. Krakowiaków 78; 02-255 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz 

Borowiak, MODO Architektura Sp. z o.o., ul. Kramarska 13; 61-765 Poznań, w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

budynku pawilonu handlowego DOM i OGRÓD z wewnętrznymi instalacjami oraz 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Poznańskiej w Gnieźnie, na dz. 

o nr ewid. 24/3, ark. 145, 

zawiadamia strony 

 o wydaniu w dniu 24.08.2018r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gnieźnie opinii sanitarnej znak: ON.NS.72.1.36.2018 stwierdzającej brak 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko i odstąpieniu od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, 

 o wydaniu w dniu 31.08.2018r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

opinii znak: PO.ZZO.4.435.463.1.2018.JNG stwierdzającej brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i 

zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych, 

 o wydaniu w dniu 04.09.2018r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu opinii znak: WOO-IV.4220.942.2018.AK.1 stwierdzającej brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i 

materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i 

wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za 

pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do 

zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Wydział Ochrony 

Środowiska, ul. Lecha 6, 62-200 GNIEZNO (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w 

pok. 47, II p. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 


