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OŚ.6220.24.2021.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, 3, 

4, 5, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 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 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch instalacji 

odnawialnego źródła energii wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,999 

MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci 

elektroenergetycznej, na dz. ewid. nr 42/5, 43/2, obręb Sowinki, pod nazwą „Sowinki PV 

I”, „Sowinki PV II”. 

Postępowanie wszczęto na wniosek Energy Group DRF z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Hożej 86 lok. 410. 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Z zebraną dokumentacją 

można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, 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.  

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 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
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