REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Poznań, 20-11-2018

w Poznaniu
WOO-II.420.329.2018.MZ.2
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej k.p.a., w związku
z art. 74 ust. 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 2018 r. poz. 2081), dalej ustawy ooś zawiadamiam strony
postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu
zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – Budowa gazociągu DN 300
wraz z rozbudową Węzła Sątopy i Mieszalni Gazu Grodzisk”. Postępowanie zostało
wszczęte na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie,
w imieniu którego wystąpił pełnomocnik pan Marek Kaśków.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, pokój 1106,
piętro XI, w godzinach:
− poniedziałek: 8:30 – 16:00,
− od wtorku do piątku: 8:15 – 15:00.
Jednocześnie informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych
czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, pod
adresem: http://bip.poznan.rdos.gov.pl.
Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu następuje z dniem 22.11.2018 r.
z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych
/dokument podpisany elektronicznie/

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:
Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia: od ……………. do ………….. włącznie.
Pieczęć urzędu:
Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej:

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl

Art. 61 § 4 k.p.a. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy
zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania
administracyjnego.
Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w
innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia,
ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

