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OŚ.6220.33.2021 Konin, 10 sierpień 2022 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 2022 r. poz. 1029 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 

Zawiadamia Strony 

o wydanej, na wniosek Pana Romana Białka, reprezentującego firmę BAK Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 53 85-079 Bydgoszcz, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Konina,  Decyzji nr 10 z dnia 10 sierpnia 2022 r., znak OŚ.6220.33.2021 o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa mostu nad 

zalewem rzeki Warty – strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie 

Warszawskiej w Koninie”. 

 Zgodnie z 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz 

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

U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie Stron o decyzjach i innych czynnościach 

organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane jest do publicznej 

wiadomości. 

Doręczenie, 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.  

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem, organu wydającego decyzję w terminie 14 

dni od daty doręczenia. 
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 Zainteresowane Strony z materiałami oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami 

wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora 

Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 7:30 do 15:30. 

Termin obwieszczenia od 12 sierpnia 2022 r. do 09 września 2022 r. 

Treść decyzji w załączniku. 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina 

                                                                                                               Agnieszka Szkudelska 

                                                                                                              Zastępca Kierownika 

Wydziału Ochrony Środowiska 

 

 

 

Strony postępowania administracyjnego - poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 

ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

 

 


