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OŚ.6220.34.2021.RL 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 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 ust.1 pkt 2, art. 

73 ust. 1 oraz 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, 

że na wniosek Nadleśnictwa Konstantynowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu zespołu urządzeń wodnych (studni nr 1 i nr 2) o łącznej 

zdolności poboru 9,0 m3/h na działce ewidencyjnej nr 416, obręb Nowinki, gmina Mosina, 

powiat poznański, województwo wielkopolskie, do nawadniania gruntów w obrębie 

działek ewid. nr 416 i 442 obręb Nowinki. 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), pismem  

z dnia 18.10.2021 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. 

Na podstawie art. 73 § 1 i 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

informuję, że stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów  

i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania 

z nich notatek i odpisów. 

Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

Plac 20 Października 1 (w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa), w 

poniedziałki w godz. 9:00 – 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

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, organami właściwymi do wyrażenie opinii  

w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko są Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Zarządu 

Zlewni PGW Wody Polskie w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Poznaniu.  

Zawiadomienia o dalszych decyzjach i czynnościach w sprawie realizowane będą 

zgodnie z art. 49 KPA w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Mosina http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/informacje-o-

srodowisku-i-jego-ochronie/decyzje-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach.html . 

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie powyższego zawiadomienia uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Z up. Burmistrza 

(-) Radosław Łucka 

Z-ca Kierownika Referatu 
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