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Mosina, 18 listopada 2021 r.  

OŚ.6220.26.2021.NR 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 247, z późn. zm.) 

Burmistrz Gminy Mosina 

informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przeprowadzeniu prac 

odtworzeniowych na istniejącym ujęciu wody dla aglomeracji poznańskiej w rejonie MOSINA – 

KRAJKOWO, obejmujących wykonanie 12 zastępczych studni wierconych nr 3L/2, 5L/3, 7L/3, 11L/2, 

13L/2, 14L/2, 21L/3, 24L/3, 26L/2, 27L/3, 31L/3 i 34L/3 wraz z obudową studzienną i armaturą 

studzienną oraz zlikwidowanie 12 zużytych studni wierconych nr 3L/1, 5L/2, 7L/2, 11L/1, 13L/1, 

14L/1, 21L/2, 24L/2, 26L/1, 27L/2, 31L/2 i 34L/2 w miejscowości Krajkowo, gm. Mosina, powiat 

poznański, województwo wielkopolskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 

Polskich w Poznaniu zawiadomieniem z dnia 29 października 2021 r., znak: PO.RZŚ.4360.91.2021, 

z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, wydłużył termin wydania uzgodnienia do dnia 1 grudnia 

2021 r.; 

Postępowanie wszczęto na wniosek spółki Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 

Poznań, reprezentowanej przez Panią Jolantę Cichocką, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-641 Poznań. 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Z zebraną dokumentacją można 

zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod 

numerem telefonu: 61-8109-567.  

Jednocześnie, z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień organów współdziałających, 

organ informuje, iż przedmiotowe postępowanie nie może zostać zakończone w terminie do dnia 

30 listopada 2021 r. W związku z powyższym, przedłuża termin załatwienia sprawy do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

Z up. Burmistrza  

/-/ Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 


