
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

KOS-V.6220.36.2021                                                                                Poznań,  4.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 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 2021 r. poz. 247 ze zm.), zgodnie z
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Wydział
Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o wydaniu w dniu 30.09.2021 r., na podstawie art. 87 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
247 ze zm.), w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r.,poz.
735 ze zm.), na wniosek Panattoni Europe Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika:
Panią Annę Chmielewską:

 decyzji znak KOS-V.6220.36.2021 o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-V.6220.159.2019 z dnia 8
grudnia  2020r.  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  (zwanej  dalej:  decyzją)  dla  planowanego  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa
zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo - socjalnym w
Poznaniu przy ul. Janikowskiej” przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 1, ark. 08, obręb: Karolin,  części działek: 4/1, 5, 6,
7, 13/2, ark. 08, obręb: Karolin oraz części działki nr 7, ark. 05,  obręb: Karolin w Poznaniu.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu
wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zawiadomienie (doręczenie decyzji) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie
(wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

Z  treścią ww.  decyzji  jak i  pozostałą  dokumentacją sprawy zapoznać się  można w siedzibie  Urzędu Miasta Poznania -  Wydziału
Kształtowania  i  Ochrony  Środowiska,  ul  .Gronowa  22a.  Celem  usprawnienia  dokonania  czynności  administracyjnych  i  ustalenia
dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu  telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784083).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych  z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 „COVID -19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznania się z
aktami  sprawy,  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  z  osobą  prowadzącą  sprawę  (lub  poprzez  pocztę  elektroniczną  na  adres:
katarzyna_waclawek@um.poznan.pl) celem ustalenia  aktualnych  możliwości  oraz  sposobu i  miejsca złożenia  uwag,  wniosków lub
udostępnienia stronie akt sprawy. 

Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub
dostarczenie dokumentów osobiście  (przestrzegając obowiązujących powszechnie zakazów i  nakazów związanych z „COVID -19”)
poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a – wejście do
Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można
również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Wacławek, 
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, 
Oddział Ocen Oddziaływania (budynek-ul. Gronowa 20) pok.315,piętro III,  
tel.878-4083 
V/KKW
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