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OŚ.6220.22.2022  Konin, 6 sierpnia 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. 2021 r., poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Konina, w toku 

postępowania toczącego się na wniosek Gränges Konin S.A. ul. Bolesława Prusa 2  

00-493 Warszawa, w imieniu którego działa jako pełnomocnik Pan Radosław Świątek,  

w sprawie zmiany decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 

18.02.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie 

 

zawiadamia Strony 

o wysłanych pismach w przedmiotowej sprawie: 

- pismo znak OŚ.6220.22.2022 z dnia 08 lipca 2022 r. do Wydziału Urbanistyki 

i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, o stwierdzenie zgodności planowanego 

przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego;  

-  pismo znak OŚ.6220.22.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. zawiadamiające o wszczęciu 

postępowania w przedmiotowej sprawie oraz przekazujące wniosek do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Marszałka Województwa 
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Wielkopolskiego w Poznaniu,  z prośbą o wydanie uzgodnienia/opinii dla realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 93/12, 126/28, 126/29, 126/30, 

126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 

126/41, 126/49, 126/51, 126/57, 126/58, 126/59, 126/60, 126/61, 126/62 i 218/4 obręb 

Maliniec w Koninie. Szczegółowy wykaz zmian w odniesieniu do warunków określonych  

w obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został załączony  

w formie tabeli do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako 

jego integralna część. 

 Doręczenie pisma zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) uważa się za dokonane 

po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dnia liczy 

się od dnia 09 sierpnia 2022 r.  do dnia  23 sierpnia 2022 r. Z materiałami można zapoznać 

się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy 

ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530. 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 1530, 

a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym 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.).  


