
REGIONALNY DYREKTOR  

 OCHRONY ŚRODOWISKA                                Poznań, 01.02.2021 r. 
 w Poznaniu 

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 

WOO-II.420.56.2020.JC.12 

 
OBWIESZCZENIE 

 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 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.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu  

 
podaje do publicznej wiadomości 

 
informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego 
toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice. 
 
Jednocześnie informuję, że: 
 
1. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 

dni, tj. od 9.02.2021 r. do 10.03.2021 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:  
1) w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 

Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, 
2) ustnie do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów – piętro XI, pok. 1106, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. 
 

2. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Poznaniu w godzinach przyjmowania interesantów, tj.: 

 poniedziałek w godz. 8:30 – 16:00,  

 od wtorku do piątku w godz. 8:15 – 15:00  
w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego obwieszczenia. 

Zapoznanie z aktami sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z tutejszym 
organem, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: 
joanna.czeczott.poznan@rdos.gov.pl,  kom. 783 921 032 (lub 691 445 955). 

 
3. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest: Wielkopolski 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.  

 
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, jak i do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

 
5. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: 

 zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

 zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, 

 ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w gminach właściwych ze względu na 
przedmiot postępowania, tj. gminie Kórnik, gminie Środa Wielkopolska, gminie 
Zaniemyśl, gminie Krzykosy, gminie Książ Wielkopolski, gminie Nowe Miasto nad 
Wartą, gminie Jaraczewo, gminie Jarocin, gminie Koźmin Wielkopolski, gminie 
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Dobrzyca, gminie Krotoszyn, gminie Raszków, gminie Ostrów Wielkopolski, gminie 
Odolanów  i gminie Przygodzice. 

 
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 ………………………… do ………………………… włącznie 

 
 
 
Pieczęć urzędu:  
 
 
 
 
Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej: 


