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OŚ.6220.33.2020  Konin, dnia 10 czerwca 2021 r. 

OBWIESZCZENIE    

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zgodnie 

z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Konina, w toku postępowania toczącego 

się na wniosek Pana Marcina Matysika reprezentującego SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. 

k., działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina,  w sprawie wydania decyzji     

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów 

mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 

zawiadamia Strony 

o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów 

mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”, złożonego 

na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z dnia 

27.05.2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w 

Kole oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, z prośbą o 

wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o 

oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem 

swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 

63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). 



 

  

Doręczenie powyższego pisma zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Termin czternastu dni liczy się od dnia 11 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r.   

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, 

przez pełnomocnika lub na piśmie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530. 

z. up. Prezydenta Miasta Konina 

Anna Kaszkowiak Sypniewska  

Zastępca Kierownika 

Wydziału Ochrony Środowiska 
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