
OŚ.602.2.2017        Konin, dnia 03.10.2017 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

wynikające art. 42 pkt 2 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 2017 r. poz. 1405), w związku z udziałem 

społeczeństwa w opracowywaniu Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 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 na podstawie art. 30, art. 39, art. 54 ust. 2 ww. ustawy  

oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa  

w opracowywaniu Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Informacja 

o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Program ochrony środowiska  

dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” oraz strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu została podana do 

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz 

zamieszczenie na stronie www.konin.pl w BIP i w gazecie „Przegląd Koniński”.  

Z dokumentacją zainteresowani mogli zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Koninie, w terminie od dnia 19.07.2017 r. do dnia 09.08.2017 r. Uwagi  

i wnioski można było wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, na wskazane w obwieszczeniu adresy e-mail. Organem właściwym  

do rozpatrzenia uwag i wniosków był Prezydent Miasta Konina. W wyznaczonym terminie  

do ww. dokumentów wpłynęła jedna uwaga. Po przeanalizowaniu uznano, że nie dotyczy  

ona przedmiotowych opracowań. 


