
WOŚ.6220.7.2020                                                                                      Gniezno, dnia 21.04.2020r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), 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 (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora TOSHIBA 

CARRIER AIR-CONDITIONING EUROPE Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, w imieniu 

której występują pełnomocnicy: p. Teresa Gałka, p. Anna Mihułka, ATMOTERM Inżynieria 

Środowiska Sp. z o.o., ul. Hoża 66/68 lok. 118; 00-682 Warszawa, o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbudowie 

części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną 

infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej 131 w Gnieźnie, woj. wielkopolskie na działkach o 

nr ewid. 6/5 i 6/8 obręb 0001 arkusz 168 

zawiadamiam Strony o: 

 wydaniu w dniu 14.04.2020r., opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego 

Gospodarstwa Wody Polskie w Poznaniu, znak: PO.ZZŚ.4.435.193m.1.2020.JNG 

stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 wydaniu w dniu 26.03.2020r., opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, znak: ON-NS.9022.5.2.2020 stwierdzającej brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 wydaniu w dniu 17.04.2020r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu, znak: WOO-IV.4220.376.2020.DG.2 stwierdzającej brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 zebraniu niezbędnych materiałów w ww. sprawie oraz o możliwości zapoznania się  

z treścią akt sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, 

osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Wydział 

Ochrony Środowiska przy ul. Lecha 6. W okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy, 

prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48 61 426 04 -76 -77, w 

godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

magdalena.rewers@gniezno.eu, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu 

i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.  

Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez 

zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście 

poprzez biuro podawcze umieszczone w holu wejścia głównego Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

znajdującego się w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 (w godzinach urzędowania). 

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Jednocześnie należy podkreślić, że na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji i kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 bieg 

terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Zgodnie z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 



zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czynności dokonane w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii są skuteczne. 

Mając na uwadze powyższe, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 

informuje, że w sytuacji zmiany stanu prawnego umożliwiającego nadanie biegu terminów 

procesowych, tj. zakończenia postępowania administracyjnego poprzez wydanie decyzji, 

Strony postępowania zostaną o tym powiadomione odrębnym pismem. 


