REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Poznań, 04.11.2020 r.

w Poznaniu
WOO-II.420.61.2020.DZ.9
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej
ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej w dniu 27.10.2020 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu znak: WOO-II.420.61.2020.DZ.6 o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek
rolny na działce 451/2 o pow. – 0,5197 ha, obręb Chełmce gm. Opatówek”.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Kaliszu można zapoznać się zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II
ustawy ooś, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Wydziale
Ocen Oddziaływania na Środowisko, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
pok. 1109 w godzinach:
− poniedziałek od 8:15 do 16:00,
− wtorek – piątek od 8:30 do 15:00.
po wcześniejszym kontakcie z tutejszym organem, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu
udostępnienia akt (e-mail: dominik.zajaczkowski.poznan@rdos.gov.pl, tel. 616396439, kom.
783921032).
Jednocześnie informuję, że Publicznie Dostępny Wykaz Danych jest dostępny w
Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu pod
adresem: http://www.poznan.rdos.gov.pl
z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
i Przedsięwzięć Liniowych
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Sposób podania do publicznej wiadomości:

Data podania do publicznej wiadomości: od KKKKKKKKK do KKKKKKKKKwłącznie
Pieczęć urzędu
Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej
Art. 85 ust. 3 ustawy ooś Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią
oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77
ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

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

