
Tabela 1 Zestawienie wniosków, uwag, zastrzeżeń zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Konopiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” 

L.p. Treść wniosków, uwag, zastrzeżeń Uzasadnienie sposobu uwzględnienia uwag, wniosków, i zastrzeżeń w projekcie  

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” 

1 „Proszę  o  wyjaśnienie  

i uszczegółowienie zapisu w niniejszym projekcie 

na stronie 124, pkt 5 o brzmieniu: 

„Zagospodarowanie wolnych i zdegradowanych 

przestrzeni publicznych na cele wskazane  

przez mieszkańców i innych użytkowników 

podobszarów rewitalizowanych w tym poprawa  

estetyki  i  stanu  środowiska  podobszarów  

rewitalizowanych  poprzez  likwidację  dzikich  

wysypisk, budowę oczyszczalni ścieków i 

kanalizacji sanitarnej”. 

Proszę o wskazanie konkretnie w jakiej lokalizacji 

i jakiego typu oczyszczalnię ścieków 

Państwo planujecie i ujęcie tego zapisu w 

projekcie. Zakładam, ze chodzi o czyszczalnię 

ścieków komunalnych w Konopiskach, jednakże 

ze względu na toczące się od półtora roku  

spory  związane  z  kontrowersyjną  inwestycją  w  

Hutkach  chcemy  mieć  pewność  że  nie  

dotyczy  to  naszej  miejscowości  bo  na  

umiejscowienie  w  jakimkolwiek  programie  

Cytowany przez wnioskodawcę zapis :„Zagospodarowanie wolnych i zdegradowanych 

przestrzeni publicznych na cele wskazane przez mieszkańców i innych użytkowników 

podobszarów rewitalizowanych w tym poprawa estetyki  i  stanu  środowiska  

podobszarów  rewitalizowanych  poprzez  likwidację  dzikich wysypisk, budowę 

oczyszczalni ścieków  

i kanalizacji sanitarnej” został w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Konopiska zmieniony na właściwy zapis:  „Zagospodarowanie wolnych i 

zdegradowanych przestrzeni publicznych na cele wskazane przez mieszkańców i innych 

użytkowników podobszarów rewitalizowanych w tym poprawa estetyki  i  stanu  

środowiska  podobszarów  rewitalizowanych  poprzez  likwidację  dzikich wysypisk” 

zgodnie z treścią dokumentu, z którego pochodzi tj.  „Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Konopiska”  przyjętym uchwałą nr 344/XLVIII/2018 Rady Gminy Konopiska z 

dnia 29 maja 2018 r.   

W projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska wśród zadań 

przewidzianych do realizacji wskazano natomiast m.in. „Budowa, rozbudowa  i 

modernizacja  sieci  kanalizacji,  oraz  urządzeń  służących  do oczyszczania  ścieków  

komunalnych  i  zagospodarowywania  osadów ściekowych”.  

Wg informacji przekazanych przez Urząd Gminy Konopiska w latach 2020 -2023 

planowana jest realizacja projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji 

Konopiska w ramach PRO WSL na lata 2014-2020. Celem projektu jest przyjmowanie i 

oczyszczanie ścieków powstających  w Aglomeracji Konopiska a także zwiększenie 



(zarówno  w  zakresie  ochrony  środowiska,  

planie  przestrzennego  zagospodarowania  czy  

innych projektach Gminy) jakiejkolwiek 

oczyszczalni czy innej inwestycji w naszej wsi  

wyrażamy swój kategoryczny sprzeciw. 

 

odsetek ludności gminy korzystającego z kanalizacji.  Sama oczyszczalnia ścieków ma 

być zlokalizowana w Konopiskach.  

Reasumując w projekcie Programu Ochrony Środowiska nie zawarto treści 

wskazujących na plany budowy oczyszczalni ścieków miejscowości Hutki.  

 

 

 

 


