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OŚ.6220.13.2021 Konin, 21 lipca 2021 r. 

OBWIESZCZENIE 

Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 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 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ww. ustawy i art. 61 § 4 ustawy           

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

735) w dniu 29 kwietnia  2021 r. (30 kwietnia 2021 r. data wpływu), wszczęto na wniosek 

Biura Inżynierskiego Centrum Sp. z o.o. ul. Olszynki Grochowskiej 45 04-281 Warszawa, 

który został uzupełniony  w dniach 30 czerwca 2021 r. oraz 09 lipca 2021 r. (data 

wpływu), postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji 

polistyrenu ekspandowanego EPS na działce nr 29/1 obręb Maliniec w Koninie. 

Informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa.  

          Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 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 ze zm.) organem 

właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Konina.  

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do dokonania 

uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 

Polskich w Poznaniu, natomiast organem właściwym do wydania opinii zgodnie z art. 77 



 

ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. 

 Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w terminie 30 dni tj. 

od dnia 22.07.2021 r. do dnia  23.08.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac 

Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 od 

poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz na adres e-mail: anna.kaszkowiak-

sypniewska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być 

wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia 

się bez rozpatrzenia. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta 

Konina. 

 Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

z. up. Prezydenta Miasta Konina 

Anna Kaszkowiak Sypniewska 

Zastępca Kierownika 
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