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Obwieszczenie 

Na podstawie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję, iż w związku z tym, że liczba stron w postępowaniu 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na „Budowie obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” z wniosku Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przekracza 20, zawiadomienie stron o decyzjach i innych 

czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia 

przez: 

 udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Dolsk – 

http://www.bip.dolsk.pl 

 ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego 

w sprawie – w gablocie UMiG Dolsk; 

 ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu 

planowanego przedsięwzięcia – na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kotowo, Trąbinek, 

Księginki, Ostrowieczno przy pomocy sołtysów sołectw Kotowo, Trąbinek, Księginki, 

Ostrowieczno. 

Ponadto informuję iż na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 

z późn. zm.), zwrócono się z zapytaniem o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do:  

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 

79, 60-529 Poznań, 

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem, 

3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu, 

ul. Szewska 1, 61-760 Poznań. 
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