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  Gniezno, dnia 21 lipca 2022 r.  

OŚR.6220.3.2022 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm./ oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1029/, w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku Pani Alicji 

Orzeł SBD PROJEKT ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań pełnomocnika Inwestora Gminy 

Gniezno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287007P w miejscowości 

Jankowo Dolne – Wierzbiczany, Gmina Gniezno, działki nr 185, 543/78, 288 obręb Jankowo 

Dolne oraz działki nr 1, 9, 8, 11/2, 15, 14, 35, 21, 40, 34/4, 81/7, 81/2, 161, 94/4, 80, 90/1, 

90/3, 90/4, 90/5, 141, 121/9, 122, 95, 162 obręb Wierzbiczany, Wójt Gminy Gniezno 

zawiadamia, że: 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu z uwagi na konieczność 

uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłużył termin na wydanie opinii 

dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia 

na środowisko; 

- stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko lub jego brak, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko nastąpi po otrzymaniu wszystkich opinii 

wymaganych prawem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 

przedsięwzięcia na środowisko tj. do dnia 10 października 2022 r.  
 

 

 

 

Uwaga:  

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – 

zawiadomienie stron w toczącym postępowaniu zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie następuje z dniem  

22 lipca 2022 roku. 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika 

2. a/a (sprawę prowadzi Rafał Skweres/Magdalena Buchwald – tel. 61 424 57 66) 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń …………………………………………………………….…….. na okres od dnia  

…………….. do dnia …………………….. (włącznie) 

 

Podpis i pieczątka 


