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DSR-I.7430.37.2019                         Poznań, dnia 28 czerwca 2019 r. 
       za dowodem doręczenia 

 
 
 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
 

 Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy  
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868)  
oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 

INFORMUJĘ 
 
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Gminy Konin  
z siedzibą Urzędu Miasta Konina, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, reprezentowanej przez pełnomocnika  
-  Annę Tunak-Grzybowską, „Projektu robót geologicznych na likwidację otworów piezometrycznych  
o numerach 10B, 10Ba, 16B, 16Ba, zlokalizowanych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód 
podziemnych dla miasta Konina, położonych w obrębie Chorzeń i Grójec, gmina Miasto Konin, powiat 
Miasto Konin, województwo wielkopolskie”. 
 
Zakres prac i robót określonych „Projektem ...” obejmuje:  

1. Wykonanie na działce o numerze ewidencyjnym 696/1 położonej w miejscowości Konin, obręb 
Chorzeń - likwidacji 2 otworów piezometrycznych nr 10B i 10Ba oraz na działce o numerze 
ewidencyjnym 41 położonej w miejscowości Konin, obręb Grójec - likwidacji 2 otworów 
piezometrycznych nr 16B i 16Ba. 

2. Opracowanie innej dokumentacji geologicznej z likwidacji otworów piezometrycznych 10B, 10Ba, 
16B i 16Ba. 

        
 

Przeznaczone do likwidacji otwory piezometryczne o numerach 10B, 10Ba, 16B i 16Ba położone  
w obrębie geodezyjnym Chorzeń i Grójec, służyły do ochrony jakości wód podziemnych, ujęcia 
komunalnego dla miasta Konina. W związku z tym, że ww. otwory obserwacyjne nie wchodzą obecnie  
w skład sieci otworów służących do monitorowania jakości wód podziemnych, ujmowanych na potrzeby  
zaopatrzenia w wodę miasta Konina, podjęto decyzję o ich likwidacji.  
 
Nieruchomości gruntowe, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne:  
 
 

Nazwa obrębu Gmina Powiat 
 

Numery działek 
 

Chorzeń Miasto Konin Miasto Konin 696/1 
Grójec Miasto Konin Miasto Konin 41 
 
 
 

Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Al. Niepodległości 34, 
piętro X, część A, pokój nr 1051). 
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Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat - X piętro, część A, pokój  
nr 1048) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
Departament   Środowiska – al. Niepodległości 34, 61–714 Poznań. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  
w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
dsr.sekretariat@umww.pl 

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 7 dni, tj. od dnia 3 lipca 2019 r. do dnia  
9 lipca 2019 r.  

Organem właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zatwierdzającej  
„Projekt …” jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Podstawowe dane o wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszczone są  
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamieszczonym na stronie 
internetowej: http://www.f7.umww.pl/f7/ 

 
 
 
 

      z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
 
                   Marzena Andrzejewska - Wierzbicka 
       Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska 

podpis elektroniczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Gmina Konin  
    Urząd Miasta Konina 
    Plac Wolności 1, 62-500 Konin 
2. Anna Tunak – Grzybowska (pełnomocnik)  
3. Pozostałe Strony – w trybie art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 
4. Aa 
 
Data zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej: …………………. 
 


