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OŚ.6220.13.2021.RL 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 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 ze zm.), zgodnie z art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735)  

zawiadamiam strony postępowania 

o wydaniu, na wniosek EKOENERGIA SOLAR 8 Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Odzieżowej 

12C/1, 71-502 Szczecin, reprezentowanej przez pełnomocnika Dariusza Freja, decyzji znak 

OŚ.6220.13.2021.RL z dnia 27 sierpnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej 

mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 

134/2, 134/3, 134/4, 133, 461, 462 obręb Wronczyn, gmina Stęszew, powiat poznański, 

województwo wielkopolskie. 

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez 

pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie 

- Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy pl. 20 Października 1,  

w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych  

należy wcześniej w drodze kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (tel. 61 

1018245) ustalić dogodny termin wizyty. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski 

w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. 

Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
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