
UZASADNIENIE 

 

wynikające z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z udziałem 

społeczeństwa przy sporządzaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 

2014 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu 

wymagającego udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie 

zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób 

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone 

w związku z udziałem społeczeństwa. 

 

 Prezydent Miasta Konina działając na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy zapewnił 

możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Konina na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Informacja o przystąpieniu do opracowania powyższych dokumentów w dniu 23.03.2015 r. 

została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  

w budynku urzędu. W Urzędzie Miejskim w Koninie zorganizowano dwa spotkania 

informacyjne dla mieszkańców Konina. Na pierwszym spotkaniu w dniu 01.04.2015 r. 

omówiono cele, założenia i strukturę PGN, natomiast na drugim spotkaniu w dniu  

14.08.2015 r. zaprezentowano PGN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów oraz o możliwości 

składania uwag i wniosków umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Koninie www.konin.pl, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w lokalnej gazecie – „Przegląd 

Koniński”. Zainteresowani mogli zapoznać się z projektem dokumentów w budynku Urzędu 

Miejskiego w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska. Uwagi i wnioski można było 

wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na wskazany  

w obwieszczeniu adres email. W wyznaczonym 21-dniowym terminie nie wpłynęły żadne 

wnioski ani uwagi do ww. dokumentów. 


