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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) 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 (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 247), 

informuję, 

iż z uwagi na prowadzone czynności wyjaśniające w ramach procedowanego 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, przedmiotowe postępowanie nie może zostać 

zakończone w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.. W związku z powyższym, przedłużam 

termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2021 r. 

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

28/5, 61-888 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. 

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

dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Z up. Burmistrza  

/-/ Adam Ejchorst 
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