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Krasocin, dnia 11.04.2022r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu 

wniosku M8S Energia Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 13,19-200 Grajewo, 

zawiadamia Strony 

o wydanej w dniu 05.04.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod 
nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach nr 440 i 441 
obręb Stojewsko, gmina Krasocin". 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od daty 
doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się  prawa do wniesienia 
odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję  wydał, nie później niż  
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). 
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 (art. 127a § 2 K.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się  odwołania jest niemożność  
zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 
Publiczne ogłoszenie następuje w dniu 11.04.2022r. 
Zainteresowane strony mogą  zapoznać  się  z treścią  dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy 
Krasocin przy ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin pok.14, w godzinach pracy Urzędu. 
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Otrzymują: 
1. Strony w trybie art. 49 ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego na stronie 

wwwbikscdi1l. 
2. aa. 


