
 Swarzędz, dnia 23 lutego 2023 roku

WOS.6220.1.13.2022-17
Dot. sprawy: WOS.6220.1.13.2022

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy:  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie zakładu KOSMAZ Sp. z o.o. polegającej na budowie
hal  produkcyjno  -  magazynowych  z  częścią  biurowo  -  socjalną  oraz  z  całą
infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod.  330/3,  328/1,  328/2, 331/10,
331/11,  329/1,  329/2,  332/3,  331/8  w  miejscowości  Jasin  (woj.  wielkopolskie,
powiat poznański, gmina Swarzędz)

Na podstawie  art.  36  §  1,  w  związku  z  art.  49  ustawy  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j.  Dz. U.  z  2022 r.  poz.  2000  ze  zm.)  zawiadamia  się  strony
postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy, Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz wyznacza nowy termin załatwienia sprawy tj. do dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zgodnie  z  art.  37  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  stronie  służy  prawo
do wniesienia ponaglenia jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).

Ponaglenie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Poznaniu,
za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Swarzędz.  Ponaglenie  musi  zawierać
uzasadnienie.

Pouczenie

W każdym stadium postępowania stronie przysługuje prawo przeglądu akt sprawy oraz
sporządzania z  nich  notatek  i  odpisów.  Z  dokumentacją  sprawy  można  zapoznać  się
w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Poznańska 25,
Swarzedz,  II  piętro,  pokój  215,  w godzinach urzędowania tj.:  poniedziałek 8.30 – 15.30;
wtorek – piątek 8.00 – 15.00.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik firmy KOSMAZ Sp. z o.o.

Pani Sylwia Walczak
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- tablica ogłoszeń Sołectwa Jasin
- tablica ogłoszeń sołectwa Łowęcin
- BIP

3. aa.

Sprawę prowadzi: Paulina Adamska, tel. 61 65 12 403
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