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63 2429920 (fax)

PREZYDENT
MIASTA KONINA

sekretariat@konin.um.gov.pl
www.konin.pl

OŚ.6220.10.2020

Konin, dnia 11.01.2021 r.
OBWIESZCZENIE
o powiadomieniu stron postępowania

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 2020 r. poz. 283 ze zm.) art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 253 ze zm.)
zawiadamiam

strony

postępowania

w

sprawie

wydania

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt zbierania

decyzji

o

środowiskowych

i przetwarzania odpadów innych niż

niebezpieczne w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki
nr 139/12 obręb Maliniec”, o wysłanych pismach:
- znak OŚ.6220.10.2020 z dnia 28.12.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu,
- znak OŚ.6220.10.2020 z dnia 28.12.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koninie,
- znak OŚ.6220.10.2020 z dnia 04.01.2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koninie,
- znak OŚ.6220.10.2020 z dnia 04.01.2021 r. do Państwowego Gospdoarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- zawiadomienie znak OŚ.6220.10.2020 z dnia 11.01.2021 r., których treść podaje się poniżej.
Doręczenie pisma uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 12.01.2021 r. do dnia 26.01.2021 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 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
z. up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

OŚ.6220.10.2020

Konin, dnia 28.12.2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. J. H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

Uprzejmie informujemy, że dnia 15.12.2020 r. (data wpływu) tut. organ otrzymał
wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki
nr 139/12 obręb Maliniec”, złożone na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
Stosownie do art. 77 ust.1 pkt 1 oraz w oparciu o art. 77 ust. 6 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie uzgodnienia dla
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (Wasz znak sprawy WOO-I.4221.157.2020.IJ).
W załączeniu przesyłamy wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
z. up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

OŚ.6220.10.2020

Konin, dnia 28.12.2020 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Staszica 16
62-500 Konin

Uprzejmie informujemy, że dnia 15.12.2020 r. (data wpływu) tut. organ otrzymał
wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki
nr 139/12 obręb Maliniec”, złożone na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 w oparciu o art. 77 ust. 6 oraz art. 78 ust. 4 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii dla
realizacji

przedmiotowego

przedsięwzięcia.

(Wasza

pierwsza

opinia

znak

ON.NS.9011.10.7.2020 z dnia 25.08.2020 r.).
W załączeniu przesyłamy wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
z. up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

OŚ.6220.10.2020

Konin, dnia 04.01.2021 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Staszica 16
62-500 Konin

Uprzejmie informujemy, że dnia 30.12.2020 r. (data wpływu) tut. organ otrzymał
wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki
nr 139/12 obręb Maliniec”, złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 w oparciu o art. 77 ust. 6 oraz art. 78 ust. 4 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii dla
realizacji

przedmiotowego

przedsięwzięcia.

(Wasza

pierwsza

opinia

znak

ON.NS.9011.10.7.2020 z dnia 25.08.2020 r.).
W załączeniu przesyłamy wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

z. up. Prezydenta Miasta Konina
Anna Kaszkowiak-Sypniewska
Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska

OŚ.6220.10.2020

Konin, dnia 04.01.2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

Uprzejmie informujemy, że dnia 30.12.2020 r. (data wpływu) tut. organ otrzymał
wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki nr
139/12 obręb Maliniec”, złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 w oparciu o art. 77 ust. 6 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 2020 r.
poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie uzgodnienia dla realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia.
W załączeniu przesyłamy wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
z. up. Prezydenta Miasta Konina
Anna Kaszkowiak-Sypniewska
Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska

OŚ.6220.10.2020

Konin, dnia 11.01.2021 r.

ZAWIADOMIENIENIE

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informujemy, iż sprawa dotycząca
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt
zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Konin,
ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec”,
nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie z przyczyn niezależnych od organu,
tj. ze względu na konieczność uzyskania od organów uzgodnień i opinii. Wyznacza się
nowy termin załatwienia sprawy na dzień 11.02.2021 r.
Zgodnie z art. 37 ww. ustawy stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie
wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego
postępowanie.

z. up. Prezydenta Miasta Konina
Elżbieta Niewiadomska
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska

Strony postępowania administracyjnego 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
Właściciele działek nr: 132/4, 131/1, 135/1, 129/1, 129/2, 138/1, 137/3, 139/12, 126/19, 125/5,
139/13, 139/15, 139/14, 140/1, 139/10, 126/46, 126/12, 139/8, 139/5, 148/3, 150/1, 152/2,
139/16, 139/17, 152/3 obręb Maliniec w Koninie.

