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OBWIESZCZENIE 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 33 oraz art. 73 ust. 

1 i 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), 

zawiadamiam, 

iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Stacji 

Uzdatniania Wody w Mosinie ul. Czereśniowa 1 o agregaty prądotwórcze wraz  

z infrastrukturą budowlaną oraz zbiornikiem na olej napędowy o objętości powyżej  

3 m3 na działkach nr 29/3/30 (obręb Sowiniec), 932/1 (obręb Mosina)”. 

Postępowanie wszczęto na wniosek AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy  

ul. Dolna Wilda 126, reprezentowanej przez pełnomocnika Zdzisława Stachowiaka. 

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. 

Jednocześnie, informuję, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 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, zwrócono się do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prośbą 

o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

Z uwagi na złożony przedmiot sprawy i konieczność uzyskania opinii/uzgodnień w/w 

organów współdziałających, przedmiotowe postępowanie nie może zostać zakończone  

w ustawowym terminie. W związku z powyższym, organ przedłuża termin załatwienia sprawy 

do dnia 31 stycznia 2022 r. 

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

dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Z up. Burmistrza 
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