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                        MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO     

DSR-II-1.7222.89.2019                    Poznań, dnia 8 października 2020 r. 
    
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie art. 38 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 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 283 ze zm.) w zw. z  art. 218 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                              
– Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego 
 

ZAWIADAMIA 
 

o wydaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.89.2019 z dnia 
2.10.2020 r., zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-
2.7222.144.2014 z dnia 21.08.2015 r. (pkt II.), w przedmiocie ujednolicenia tekstu pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin, 
udzielonego Zespołowi Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, 
mocą decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.Ko-2.6600-4/06 z dnia 28.04.2006 r. ze zm., zmienioną 
decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.151.2015 z dnia 30.12.2015 r., 
sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.151.2015 z 
dnia 18.01.2016 r., które zostało sprostowane postanowieniem znak: DSR-II-1.7222.151.2015 z dnia  
3.02.2016 r. oraz zmienioną decyzją znak: DSR-II-1.7222.144.2015 z dnia 27.04.2016 r. i znak:                            
DSR-II-2.7222.11.2017 z dnia 21.04.2017 r. 

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamieszczonym na stronie internetowej: 
http://www.f7.umww.pl/f7/.  

Z treścią wydanej decyzji osoby zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 
X piętro, pokój nr 1042). 
Uwzględniając wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, a także zmiany w funkcjonowaniu Urzędu (praca zdalna), zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczności, 
zapoznanie się z treścią wydanej decyzji jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem 
prowadzącym sprawę. 
 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
        Marzena Andrzejewska - Wierzbicka 

                                                                                               p. o. Dyrektora Departamentu Środowiska 
                                                                                                                                                              podpis elektroniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Marcin Spaeth 
tel.: 61 626 64 63                   


