
 
 

 BURMISTRZ GMINY MOSINA 

 

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 

tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558 

um@mosina.pl   ePUAP /km1dkc653m/SkrytkaESP 

Mosina, 16 czerwca 2021 r. 

OŚ.6220.32.2020.NR 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

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

z 2021 r. poz. 247), 

informuję, 

iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 czerwca 2014 r., znak: OŚ.6220.12.2014, 

zmienionej decyzją z dnia 6 lipca 2016 r., znak: OŚ.6220.9.2016 dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie 36 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą – sieć wodociągowa, gazowa energetyczna oraz drogi 

wewnętrzne i parkingi”, aktualnie na działkach o nr ewid.: 213/6 i 2013/7, obręb Czapury 

(powstałych z podziału działki o nr ewid. 213/4,obręb Czapury), 215/32, 215/33, 215/34, 

215/35, 215/36, 215/29, 215/30, 215/31, obręb Czapury (powstałych z podziału dz. o nr ewid. 

215/2, obręb Czapury), 215/37, 215/38, 215/39, 215/40, 215/41, 215/42, 215/43, 215/44, 

215/45, 215/46, 215/27, 215/47, 215/48, 215/49, 215/50, 215/51, 215/52, 215/53, 215/54, 

215/55, obręb Czapury (powstałych z podziału dz. o nr ewid. 215/12, obręb Czapury), 213/3, 

213/5, obręb Czapury, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą znak: OŚ.6220.32.2020.NR, 

wpłynęły opinie organów współdziałających: 

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią sanitarną z dnia 

26 maja 2021 r., znak: NS.9011.1.153.2021.DK nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od 

określenia zakresu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko; 

2) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinią z dnia 26 maja 2021 r., 

znak: PO.ZZŚ.4.435.347.1.2021.JNG nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ale wskazał na konieczność określenia 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownych warunków i wymagań; 

3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 

27 maja 2021 r., znak: WOO-IV.4220.793.2021.DG.1 nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, iż z uwagi na skomplikowany 

charakter sprawy i prowadzone czynności wyjaśniające, przedmiotowe postępowanie nie 

może zostać rozstrzygnięte w ustawowym terminie. W związku z powyższym, przedłużam 

termin załatwienia sprawy do dnia 16 lipca 2021 r. 

Postępowanie wszczęto na wniosek Yellow Point Investment Sp. z o.o., ul Półwiejska 

28/5, 61-888 Poznań. 

mailto:um@mosina.pl


 

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 

tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558 

um@mosina.pl   ePUAP /km1dkc653m/SkrytkaESP 

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. 

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

dnia publicznego ogłoszenia. 
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