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O B W I E S Z C Z E N I E 

Stosownie do art.  61 § 4,  art.  49,  art.  36 i  art.  10 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeks

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz 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 2022 r.

poz. 1029) 

PREZYDENT MIASTA KALISZA 
zawiadamia strony

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn. „Budowa  intermodalnego  terminalu  kontenerowego

wraz  z  obiektami  towarzyszącymi  i  infrastrukturą  towarzyszącą  (plac  składowy,  bocznice

kolejowe,  suwnice,  maszyny  i  parkingi)" projektowanego  w  Kaliszu  przy  ulicy  Obozowej,  na

działkach o numerach ewidencyjnych 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16 w obrębie ewidencyjnym nr

104 Zagorzynek, 1/11 w obrębie ewidencyjnym nr 103 Zagorzynek, oraz 12/1,  12/2,  16 w obrębie

ewidencyjnym nr 102 Zagorzynek. Inwestorem jest OST SPED Sp. z o.o. ul.Magazynowa 5A, 62 – 023

Gądki, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Pani Małgorzata Szubert –

Mikołajczyk, ul. Chełmońskiego 9, 62 – 800 Kalisz.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Kalisza. Współdziałającymi organami

opiniującymi są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.

Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz uzgodnienia i opinie organów współdziałających

(gdy  zostaną  wydane)  będą  do  wglądu  stron w  Wydziale  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Ratusz, I piętro, pokój 30), w godzinach pracy

Urzędu. 

Zamierzenie  kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na

środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54

lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Strony mają prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, a przed wydaniem decyzji mogą

wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. 



Ewentualne uwagi  i  wnioski  strony postępowania  mogą składać w formie pisemnej  do Prezydenta

Miasta Kalisza, pocztą elektroniczną na adres wgos@um.kalisz.pl lub ustnie do protokołu w Wydziale

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz,

I piętro, pokój 30), w godzinach pracy Urzędu. 

Informuję  jednocześnie,  że  z  uwagi  na  obszerną  dokumentację  sprawy  i  jej  skomplikowanie,

dotrzymanie  ustawowego  terminu  wydania  decyzji  nie  będzie  możliwe,  zatem  sprawa  zostanie

załatwiona w terminie późniejszym tj. 14 dnia od dnia  otrzymania wszelkich niezbędnych uzgodnień w

sprawie. 

Prezydent Miasta Kalisza

z up. Paweł Bąkowski
Naczelni Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza.
Z administratorem można kontaktować się: 
• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
• e-mailowo: umkalisz  @  um  .kalisz.pl  .
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować: 
• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, 
• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
• e-mailowo: iod@  um  .kalisz.pl  .
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane  będą  w celu  przeprowadzenia  postępowania  administracyjnego (załatwienia  sprawy).  Podstawą prawną  ich
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

1.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

2.
Przechowywania danych.
Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie
przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych.

3.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Konsekwencją  ich  niepodania  będzie  brak  możliwości  przeprowadzenia
postępowania  administracyjnego  i  załatwienia  sprawy.  Dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą
wykorzystywane do profilowania.
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