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OŚ.6220.25.2020.MT 

 

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), w związku z art. 33, 77 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.), 

zawiadamiam, 

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie by-passu z ujęcia 

na terenie Wyspy Krajkowskiej na SUW Mosina w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeby budowy by-passu z Wyspy 

Krajkowskiej na ujęciu wody Mosina: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii sanitarnej z dnia  

4 października 2021 r. znak: NS.9011.1.286.2020.AC zaopiniował pozytywnie warunki 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia  i wniósł jedną uwagę, że realizacja  

i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny;; 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 29 

listopada 2021 r. znak: WOO-I.4221.205.2021.IJ.3 uzgodnił realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia  i określił  15 warunków jego realizacji; ponadto nie stwierdził 

konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko w ramach postępowań o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 

pkt 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; 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia  

2 grudnia 2021 r. znak: WOO-I.4221.205.2021.IJ.4 przekazał Burmistrzowi Gminy 

Mosina materiały zgromadzone podczas postępowania wyjaśniającego. 

Jednocześnie informuję, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do 

rozstrzygnięcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych 

dowodów i materiałów, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

terminu zapoznania z dokumentacją pod numerem telefonu: 61 1018245. 
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Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż z uwagi na konieczność zapewnienia udziału stron 

oraz szczegółowej analizy zgromadzonego materiału w sprawie, przedmiotowe postępowanie nie 

może zostać zakończone w ustawowym terminie. W związku z powyższym, organ przedłuża termin 

załatwienia sprawy do dnia 28 lutego 2022 r.  

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

dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
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