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OŚ.6220.6.2021  Konin, 28 grudzień 2021 r. 

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 74 ust. 3 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. 2373 ze zm.) w 

związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Konina, w toku 

postępowania z wniosku Pana Bartosza Machalskiego, działającego w imieniu firmy 

Johnson Matthey Battery Materials Poland Sp. z o. o.  Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

1 00-078 Warszawa, w sprawie zmiany decyzji nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak 

OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla 

przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do 

ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, 

magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 

126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach 

nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 

338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie 

zawiadamia Strony 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz 

zgłoszonych żądań w ww. sprawie.  



 

  

Doręczenie 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 29.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r.  Z 

materiałami, w tym z uzgodnieniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego można zapoznać się  

w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 

2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

pisma tj. od dnia 12.01.2022 r. do dnia 19.01.2022 r. Wypowiedzenie się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie 

można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. 

Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin pok. 203 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze 

Obsługi Interesanta Plac Wolności 1,62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina 

Anna Kaszkowiak-Sypniewska 

Kierownik 

Wydziału Ochrony Środowiska 

                                                                                                        

 

 


