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OŚ.6223.2.2022 Konin, 11 stycznia 2023 r. 

OBWIESZCZENIE  

o udziale społeczeństwa 

 Prezydent Miasta Konina, zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 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. 218 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) 

podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa, w 

ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego 

dla elektrowni biogazowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 

269/3 i 271/15 obręb Maliniec przy ul. Brunatnej w Koninie. 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w dniu 

27 kwietnia 2022 r. przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek  

R.E. KOGENERACJA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ratajczaka 26/8/110, 61-815 Poznań. 

Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) organem właściwym do wydania 

pozwolenia zintegrowanego w przedmiotowej sprawie jest starosta. Zgodnie z art. 92  

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2022 r., poz. 1526), prezydent miasta na prawach powiatu posiada uprawnienia do 

działania jako organ powiatu, tj. starosta. W związku z powyższym, organem właściwym 

do wydania pozwolenia zintegrowanego na przedmiotowej nieruchomości jest 

Prezydent Miasta Konina.  

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie  

w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin pok. 218 od 

poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Uwagi i wnioski dotyczące  
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ww. postępowania można składać w terminie 30 dni tj. od dnia 13 stycznia 2023 r.  

do dnia 13 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1  

lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 od  

poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz na adres e-mail:  

anna.kaszkowiak-sypniewska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. 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.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone  

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

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia 

się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 

Prezydent Miasta Konina. Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina 

Anna Kaszkowiak-Sypniewska 

Kierownik 

Wydziału Ochrony Środowiska 

                                                                                                        

 


