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Z A W I A D O M I E N I E 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) zawiadamiam, że zostały zebrane 

dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych z garażem oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 186, obręb 

Błażejewko, gm. Kórnik.    

W związku z powyższym jest możliwość zapoznania się z dokumentami  

w ww. sprawie i złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania niniejszego pisma.   

 Wgląd do dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8170411 

wew. 671 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac 

Niepodległości 42, 62-035 Kórnik. 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Piotr Perdoch,  

2. GEOEKO Marek Cegłowski, ul. Sokolskiego 33, 60-184 Poznań, 

3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, 

4. Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 

5. Pani Beata Jefremienko, Sołtys wsi Błażejewo, 

6. a/a. 
 

 

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectwa Błażejewo oraz 

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem 

https://bip.kornik.pl/kornikm/ 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:  

Krzysztof Ratajczak 

Tel. (61) 8 170 411 wew. 671 

https://bip.kornik.pl/kornikm/

