
Łosice, dnia 30.12.2021 r. 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Łosice 

GNiOŚ.6220.4.37.21 

Obwieszczenie 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku art. 74 

ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 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.) 

zawiadamia strony postępowania 

o wydaniu w dniu 30 grudnia 2021 r. znak GNiOŚ.6220.4.36.21 decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego 

pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody do 42,0 m3/h na nieruchomości położonej  

w Chotyczach dz. nr 894/11, obręb ew. 0003”. 

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 16  

w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- piątek w godz. 7.30-15.30. 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach  

ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Łosicach w terminie 14 dni od 

daty jej doręczenia. 

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się 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. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie. 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Łosice 

/-/ Mariusz Kucewicz 

Podstawa prawna 

• art. 49 §1 Kpa – „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i 

innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 



obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 

miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”; 

• art. 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 

przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. 


