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

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.) 
 
 
 

ZAWIADAMIAM 
 
 

o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Prezydenta Miasta Konina,  

o zaopiniowanie „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”, o następującej treści: 

 
 

 

  Zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą  

o zaopiniowanie (w formie postanowienia) „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”, zwanego dalej „Projektem…”.   
 

W załączeniu przesyłam: 

- 1 egz. „Projektu robót geologicznych …”;  

-  projekt decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych …”. 
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze jeżeli organ 

współdziałający nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia, 

uważać się będzie, że aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia. 

 

 

 
      z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  

 
                   Marzena Andrzejewska - Wierzbicka 
       Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska 

podpis elektroniczny 

 

 

 

Załączniki:  

1. 1 egz. „Projektu” – do zwrotu. 
2. Projekt decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych …”. 
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Otrzymują: 

1. Adresat + załączniki 

2. Gmina Konin  

    Urząd Miasta Konina 

    Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

3. Anna Tunak – Grzybowska (pełnomocnik) + 1 egz. „Projektu ...”   

4. Pozostałe Strony – w trybie art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

5. Aa 

 

Sprawę prowadzi: 

Wioletta Bichler 

tel. 61 626 64 10 

Pokój nr 1053 
 

Data zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej: …………………….. 

 


