Konin, 29 września 2021 r.

UZASADNIENIE
Niniejsze uzasadnienie opracowane jest na mocy art. 42 pkt 2, w związku z art. 43
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 2021 r. poz. 247 ze zm.), który zobowiązuje
do załączenia do przyjętego „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego
na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”, pisemnego uzasadnienia
zawierającego 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.
Zarząd Powiatu Konińskiego 23 czerwca 2021 r. podał do publicznej wiadomości
informację o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Informacja pojawiła się na stronie internetowej www.bip.powiat.konin.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9 ,62510 Konin
Projekt dokumentu, oprócz strony internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie,
udostępniony był jednocześnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, III
piętro, pokój 454 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.
Uwagi i wnioski można było składać w terminie 21 dni od daty zamieszczenia
niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia 13 lipca 2021 r.:
1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu na adres e-mail:
powiat@powiat.konin.pl, wpisując w tytule wiadomości „uwagi i wnioski do
projektu POŚ”, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
2) pisemnie, drogą korespondencyjną na formularzu na adres: Starostwo
Powiatowe w Koninie Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (liczy się data wpływu),

3) ustnie do protokołu bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Koninie,
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Aleje 1 Maja 9, 62-510
Konin, pokój 454.
W wyznaczonym 21-dniowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Starosta
/-/ Stanisław Bielik

