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OŚ.6220.8.2021.NR 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10 §. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z 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), 

informuję, 

iż została wydana decyzja umarzająca postepowanie ws wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie 7 budynków 

jednorodzinnych 2-lokalowych w miejscowości Krosinko, rejon ul. Nad Potokiem, dz. nr ewid. 

138/32 Krosinko” – 14 lokali mieszkalnych. 

Postępowanie wszczęto na wniosek Pana Piotra Nowickiego, ul. Główna 11, 62-050 

Mosina z dnia 12 lutego 2021 r., reprezentowanego przez Pana Jacka Przezaka, 

ul. Słoneczna 29, 62-050 Mosina. 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 

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

dokumentacją można się zapoznać, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 11), po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu i formy jej udostępnienia. 

Zgodnie z art. 127, art. 127a i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego, od wydanej decyzji służy stronom odwołanie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza 

Gminy Mosina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu 

do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto, decyzja podlega 

wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem 

wszystkich stron. 

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

dnia publicznego ogłoszenia. 
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