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O B W I E S Z C Z E N I E 
o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 

 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), 

Prezydent Miasta Gniezna, w ramach prowadzonego postępowania na wniosek PKB INWEST 

BUDOWA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Reymonta 30; 05-091 Ząbki, w imieniu której występuje pełnomocnik 

Barbara Pacyńska, ABRe Consulting, ul. Wełnicka 9; 62-200 Gniezno w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu 

handlowego przy ul. Składowej/ul. Surowieckiego w Gnieźnie, na dz. o nr ewid. 2/9, ark. 52, 28/2, 

27/6, ark. 65, zawiadamia o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (wraz z jego uzupełnieniami) oraz z pozostałą niezbędną 

dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przy 

ul. Lecha 6, pok. 47, II piętro, w godzinach pracy tut. Urzędu, w formie pisemnej lub elektronicznej 

na adres: urzad@gniezno.eu w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 

20.03.2019r. do dnia 18.04.2019r.   

 

 Organ administracji właściwy do wydania decyzji ww. sprawie: Prezydent Miasta Gniezna; 

 

 Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone 

przez Prezydenta Miasta Gniezna przed wydaniem decyzji, a informacje o tym, w jaki 

sposób zostały uwzględnione pod uwagę i w jakim zakresie, Prezydent Miasta Gniezna 

wskaże w uzasadnieniu decyzji. 

 

 

Miejsce rozmieszczenia: 

 

1. w pobliżu miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, 

2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 

3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, www.gniezno.eu 
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4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 

5. a/a(sprawę prowadzi: Magdalena Rewers, Wydział Ochrony Środowiska pok.47, tel. (61) 426-04-

77) 

                    


