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OŚ.6220.11.2022  Konin, 15 września 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.) w 

związku 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 firmy A. H. U Maxpert Maciej Zaradzki, w 

imieniu której wystąpił jako pełnomocnik Pan Marcin Pawłowski, w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 

istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce 

ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie”. 

zawiadamia Strony 

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia ww. sprawy na dzień 17 października 

2022 r., ze względu na konieczność uzyskania od organów opinii dla realizacji 

planowanego przedsięwzięcia.  

Zgodnie z art. 37 ww. ustawy stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. 

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu 

prowadzącego postępowanie. 

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 16 września 2022 r. do dnia 30 września 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 
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Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1,62-500 Konin w godz. 

od 7.30 do 15.30 , a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina 

  Agnieszka Szkudelska 

   Zastępca Kierownika 

    Wydziału Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

Strony postępowania administracyjnego zawiadomione 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.).  

 


