
Prezydent Miasta Konina                       Konin, 13 września 2021 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu  

pn.: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz 

innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są 

wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów 

cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji” 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 

ze zm.), w związku z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110)   

zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 14.09.2021 r. do 04.10.2021 r.  

do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.: „Analizy kosztów i korzyści 

związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, 

autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do 

napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje 

emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia  

17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji”. 

Projekt w/w opracowania dostępny jest:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie, na stronie  

internetowej: https://bip.konin.eu,  

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2 (pok. nr 205) w 

godz. od 8:00 do 15:00. 

Opinie, wnioski i uwagi do treści dokumentu można składać osobiście, przesyłać 

na adres: Urząd Miejski w Koninie, Wydział Gospodarki Komunalnej, plac 

Wolności 1, 62-500 Konin, lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej 



na adres: wydzial_gk@konin.um.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

04.10.2021r. 

Formularz ankiety zgłaszania uwag i wniosków  stanowi załącznik do niniejszego 

obwieszczenia. 

 

 

                                                                     Prezydent Miasta Konina 

 

                                                                    /-/ Piotr Korytkowski 

 


