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OŚ.6220.11.2021.RL 

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. 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.), 

zawiadamiam, 
iż w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Podziale działek pod 

zabudowę jednorodzinną na działkach o numerze ewid. 92/16 i 76/1 obręb ewidencyjny 

0022 Świątniki, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie”: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 22 kwietnia 

2021 r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał na konieczność uwzględnienia  

w decyzji trzech wskazanych warunków i wymagań; 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem z dnia 25 czerwca 

2021 r. znak: NS.9011.1.105.2021.AC nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania wyżej wskazanego przedsięwzięcia na środowisko; 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie  postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: PO.ZZŚ.4.435.261.2.2021.MDB 

nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wskazanego 

przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia  

w decyzji siedmiu wskazanych warunków i wymagań. 

Jednocześnie informuję, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do 

rozstrzygnięcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W terminie 7 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. 

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

publicznego ogłoszenia. 
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