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OBWIESZCZENIE 

Prezydenta Miasta Gniezna 

 Na podstawie art. 39 ust. 1 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 2018r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018r. 

poz. 317), Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości informację o 

przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści 

związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług 

komunikacji miejskiej dla miasta Gniezna”, zgodnie z wymogami art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 poz. 317) oraz 

zapewnia konsultacje ww. projektu dokumentu z lokalnym społeczeństwem. 

Z treścią dokumentu zapoznać można się: 

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6; 62-200 GNIEZNO, pokój nr 47, II 

piętro w godzinach 8.00 – 15.00; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie; 

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pod adresem: www.gniezno.eu 

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. 

dokumentów przez okres wyłożenia w formie: 

 pisemnej na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  

w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno; 

 ustnej do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  

w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 w godzinach otwarcia tut. Urzędu, pokój nr 47; 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gniezno.eu 

w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. 

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 19.04.2019r. do 10.05.2019r. Uwagi  

i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Prezydent 

Miasta Gniezna rozpatrzy złożone uwagi i wnioski.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gniezna. 

 

 

 

Miejsce rozmieszczenia: 

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

2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, www.gniezno.eu, 

3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,  

4. a/a(sprawę prowadzi: Magdalena Rewers, Wydział Ochrony Środowiska pok.  47 
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