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OŚ.6220.18.2021.RL 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie 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 oraz art. 73 

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), 

zawiadamiam, 

iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi 

powiatowej nr 2463P Mosina - Żabinko – granica powiatu na odcinku od m. Mosina do 

granicy gminy Mosina w zakresie budowy ścieżki rowerowej, gmina Mosina, powiat 

poznański”. 

Postępowanie wszczęto na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

reprezentowanego przez pełnomocnika Bartosza Prałata reprezentującego firmę Biuro 

Projektowe FORMA Julia Prałat z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 19 pok. 2.17. 

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. 

Jednocześnie, informuję, iż 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, zwrócono się do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prośbą 

o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

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

dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 
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