
ZARZĄDZENIE NR 69/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pt. „Budowa oczyszczalni ścieków 
w Aglomeracji Konopiska”

Na podstawie § 3 i 4 ust.1 pkt 4 Uchwały Nr 107/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2015r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2016r. poz. 275) zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się konsultacje projektu pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Konopiska”.

§ 2. Opis przedmiotu konsultacji stanowiący załącznik nr 1 dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Konopiska oraz na stronie internetowej Gminy Konopiska.

§ 3. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 19 do 25 lipca 2017 r.

§ 4. 1.  Konsultacje będą miały formę pisemną w postaci ankiety stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.Wypełnioną ankietą należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska, przesłać pocztą, lub e-mail.

2. W przypadku przesłania ankiety pocztą o zachowaniu terminu, o którym mowa w § 3 decyduje data wpływu 
do Urzędu Gminy Konopiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia  

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 18 lipca 2017 r. 

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem 

nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowywanie projektów w ramach Osi 

Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 

Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT 

Północny; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do 

realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji 

Konopiska”. 

Opis projektu: 

W celu skanalizowania obszaru Gminy Konopiska obejmującego część miejscowości 

Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga utworzono na terenie Gminy Konopiska nową 

aglomerację pod nazwą Aglomeracja Konopiska. 

Konieczność utworzenia nowej aglomeracji podyktowana jest tym, że kanał prowadzący 

ścieki z obszarów skanalizowanych z Aglomeracji Częstochowa ma za małą przepustowość, 

aby odprowadzić dodatkowe ilości ścieków. Stąd konieczność wybudowania również nowej 

oczyszczalni ścieków, którą zlokalizowano w miejscowości Konopiska przy ulicy 

Przemysłowej. 
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia  

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 18 lipca 2017 r. 

 

…………………… 
(miejscowość, data) 

 
ANKIETA 

Gmina Konopiska przygotowuje się do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska                       

i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 

Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Północny. 

Założenia projektowe:  

Projekt pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Konopiska”. 

Opis projektu: 

W celu skanalizowania obszaru Gminy Konopiska obejmującego część miejscowości Aleksandria 

Pierwsza i Aleksandria Druga utworzono na terenie Gminy Konopiska nową aglomerację pod nazwą 

Aglomeracja Konopiska. 

Konieczność utworzenia nowej aglomeracji podyktowana jest tym, że kanał prowadzący ścieki                       

z obszarów skanalizowanych z Aglomeracji Częstochowa ma za małą przepustowość, aby 

odprowadzić dodatkowe ilości ścieków. Stąd konieczność wybudowania również nowej oczyszczalni 

ścieków, którą zlokalizowano w miejscowości Konopiska przy ulicy Przemysłowej. 

 

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 

1. Czy uważa Pan/Pani, że realizacja zaplanowanego projektu jest zasadna*? 

               TAK                                                   NIE 

 

Uwagi, opinie: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane osoby wypełniającej ankietę: 

1. Imię i nazwisko -  ………………………………………………………………………………. 

2. Adres   - ………………………………………………………………………………... 

3. Email/telefon - ……………………………………………………………………………....... 

 

* właściwe zaznaczyć X 
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