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Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Krosno, dnia 16 października 2018 r.
PB.6733.24.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 16 października 2018 r. na wniosek: Gminy Miasto Krosno z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa o schody zewnętrzne i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
szkolnego na bursę – internat dla młodzieży - na działce o nr ewid. 1071/2 położonej w Krośnie przy ul. F.
Czajkowskiego, obręb Śródmieście”.
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obwieszczenie
Krosno, dn. 09.10.2018 r.
znak: PB.6740.1.94.2018.L

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 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), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.10.2018 r. znak: PB.6740.1.94.2018.L zakończone zostało
postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 24.08.2018 r., złożonego przez Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13,
38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
budowę budynku magazynowo-biurowego Centrum Logistycznego, budynku portierni, budynków
produkcyjnych, układu dróg wewnętrznych, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną
i zewnętrzną oraz etapowaniem inwestycji – dwa etapy i rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania
nadziemnego i podziemnego, na działkach nr ew. 417, 3/67, 3/69, 3/78, 3/79, 3/75, 3/73, 3/71, 3/52, 3/51, 3/36,
3/34, 3/35, 3/33 i 2/6 w obrębie Przemysłowa przy ul. Tysiąclecia 13 w Krośnie.
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul.
Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14
dni, tj. w dniach od 09.10.2018 r. do 23.10.2018 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w
Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w
godzinach pracy urzędu.
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Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Krosno, dnia 8 października 2018 r.
PB.6733.20.2018.E
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 8 października 2018 r. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537
Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Rusinka, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak: PB.6733.20.2018.E dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego
ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid.: 390/4, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4,
392/1, 392/2 położonych w Krośnie przy ul. Jasnej, obręb Turaszówka.
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Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE OBWIESZCZENIEM ZNAK:
WOOŚ.420.7.1.2018.PM.7 Z DNIA : 5 PAŹDZIERNIKA 2018 R., ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
I. W dniu 3 października 2018 r. wszczęto postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Malinowa Góra w Krośnie”.
II. W dniu 5 października 2018 r., pismem znak: WOOŚ.420.7.1.2018.PM.5 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Rzeszowie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
III. W dniu 5 października 2018 r., pismem znak: WOOŚ.420.7.1.2018.PM.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Rzeszowie wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia
ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać
w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al.
Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.
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obwieszczenie
Znak: BA.6740.2.202.2013.D
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
Prezydent Miasta Krosna
ZAWIADAMIA
że po wznowieniu z urzędu postępowania postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r., została wydana decyzja z dnia 25
września 2018 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D
stwierdzająca, że:
1. decyzja Prezydenta Miasta Krosna Nr 8/2013 z dnia 27 grudnia 2013r., znak: BA.6740.2.202.2013.D, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, pn. „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”, wydana została z naruszeniem prawa,
1. odstępuje się od uchylenia decyzji wymienionej w pkt 1 z powodu okoliczności, o których mowa w art. 146 § 2 k.p.a., a
mianowicie w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji
dotychczasowej.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna : http://www.bip.umkrosno.pl/.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane
są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
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Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie z dnia 25 września 2018 r. znak: RZ.ZUZ.1.421.347.2018.JT o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krosna, pozwolenia wodnoprawnego na: usługę
wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarty lub zamknięty sytem kanalizacji do
urządzeń wodnych (rowu) oraz na wykonanie urządzenia wodnego (rowu) w zakresie przebudowy istniejącego wylotu, w
ramach inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie wraz z zabezpieczeniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem".
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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OS.605.15.2018.A
Krosno, dnia 20.09.2018 r.
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
zaktualizowanego dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno
oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
Na podstawie art. 48 ust. 4 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 z
późn. zm.), Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego dokumentu pn.: „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna,
Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, wnioskiem z dnia 7 września 2018 r. wystąpiono do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu w/w zaktualizowanego dokumentu.
W odpowiedzi na ww. wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismem znak:
WOOŚ.410.1.90.2018.AP.2 z dnia 18 września 2018 r.) poinformował, iż dla ww. projektu aktualizacji Planu nie jest
wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Natomiast Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej (znak: SNZ.9020.1.101.2018.RD z
dnia 13 września 2018 r.) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
aktualizacji w/w dokumentu.
Projekt aktualizacji PGN dotyczy uszczegółowienia działań wynikających z założeń obowiązującego dokumentu o rozbudowę
opisu w zakresie planowanego do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta
energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa jakości powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Zakres
zaplanowanych inwestycji nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko.
Wprowadzone zmiany nie będą wpływać na zmianę oddziaływania jakie zostało określone w pierwotnym dokumencie.
Mając na uwadze treść art. 49 ww. ustawy, jak również uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, a w szczególności
charakter wprowadzonych zmian do ww. dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy:
Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
zaktualizowanego dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy:
Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Krosna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
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Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie znak: RZ.RUZ.421.110.2018.KM z dnia 17 września 2018 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla zakładu: Goodrich
Aerospace Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 6a, 38-400 Krosno.
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obwieszczenie
Krosno, 2018-08-22
Znak: BA.6740.2.202.2013.D
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
Prezydent Miasta Krosna
ZAWIADAMIA
o wznowieniu z urzędu postępowania
w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.12.2013 r. nr 8/2013 znak:
BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń (tj. od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 5 września 2018 r.) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna :
http://www.bip.umkrosno.pl/.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane
są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
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Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2018 r. znak:
WOOŚ.442.1.2012.AD.261, podaje do publicznej wiadomości:
1. Dnia 12 czerwca 2018 r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, strona ukraińska udostępniła
zaktualizowaną (od roku 2012) dokumentację dotyczącą przedmiotowego przedsięwzięcia w języku rosyjskim;
2. W dniach od 30 lipca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. każdy może zapoznać się z jej treścią. Wyciąg z przedłożonej
dokumentacji, w tłumaczeniu na język polski, w zakresie możliwych oddziaływań transgranicznych oraz podsumowanie
dotyczące zaktualizowanej dokumentacji dla planowanego zadania, w wersji papierowej, znajduje się do wglądu w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 45, w
godzinach 7.30 – 15.30 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Rzeszowie pod adresem: http://rzeszow.rdos.gov.pl/aktualnosci;
3. Całość dokumentacji dotyczącej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na
Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn, w języku rosyjskim, dostępna jest
na stronie internetowej NNEGC Energoatom pod adresem:
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/buildon/public.htm?m=pubs&t=rec&id=28752
4. W terminie określonym w pkt 2 można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub
pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
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Wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-07-26

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

Rejestr zmian

obwieszczenie

Obwieszczenia

2018-07-30 12:16

Obwieszczenia

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA
o wydaniu w dniu 18.07.2018 r. postanowienia znak: PB.6740.2.107.2018.D w sprawie uzupełnienia wniosku o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n.: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie”, na działkach
w obrębie ewidencyjnym Suchodół, w zakresie projektu budowlanego.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta
Krosna ul. Lwowska 28A, pok. 217, w godzinach pracy urzędu.
Ww. postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 19.07.2018 r. do
dnia 2. 08.2018 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane
są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2018-07-19

Publikujący

Danuta Knap

2018-07-19 09:10

Rejestr zmian

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji
wykonanych urządzeń wodnych tj. wylotów W5, W6, W7 i W8 i udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ww. wylotami do potoku Śmierdziączka, realizowanych w
ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Wisze w Krośnie, (budowa chodnika i ścieżki rowerowej)", Krosno, powiat Krosno,
województwo podkarpackie oraz zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie i mozliwości zapoznania się z
aktami postępowania w terminie 14 dni, w Zarządzie Zlewni w Krosnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pokój 513, w
godzinach 7:00 - 15:00.

Załączniki:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

Obwieszczenia

191.62
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Obwieszczenia
Podmiot publikujący Zarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie 2018-07-05

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-07-10 11:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OS.6220.7.2018.A
Krosno, dnia 27.06.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 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 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2018 r. znak:
OS.6220.7.2018.A zakończone zostało postępowanie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Logistycznego wraz z budynkami produkcyjnymi, układem drogowym,
wjazdami, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie Krosno Glass S.A.
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ w dniach od 28 czerwca 2018 r. do 5 lipca 2018 r.
Przy doręczeniu stronom ww. decyzji znajduje zastosowanie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, niniejsza
decyzja uważana będzie za doręczoną w dniu 19 lipca 2018 r., tj. po upływie 14-dniowego ustawowego terminu liczonego od
dnia publicznego ogłoszenia decyzji.
Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z
opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Krośnie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Krośnie, w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr
15, w godzinach pracy urzędu (tel. kontaktowy: 13 47 43 656).

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Iwona Walaszczyk

2018-06-27

Publikujący

Małgorzata
Bocianowska

2018-06-27 15:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Krosna pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Klonowej w
Krośnie", obejmującego wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub
roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych z ul.
Klonowej w Krośnie, oraz o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego wszczętego w w/w sprawie i możliwości
zapoznania się z aktami sprawy postępowania , w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

193.37
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Podmiot publikujący Zarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie 2018-06-25

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

Rejestr zmian

Obwieszczenia

2018-06-27 15:31

Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego dla KROSNO GLASS S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, na wykonanie urządzenia
wodnego tj. dwukrotnego przekroczenia pod dnem potoku bez nazwy projektowanym gaziociągiem DN 150 mm tj. działki o
nr ew.: 732 w km 0+366 oraz działki nr 553/1 w km 0+659, obreb Białobrzegi, gm. Krosno w ramach inwestycji pn.: "Budowa
gazociągu w/c DN 150 mm od układu rozliczeniowego OGP Gaz - System do kontenerowej stacji red-pom. KROSNO GLASS",
oraz o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego wszczętego w w/w sprawie i możliwości zapoznania się z
aktami sprawy postępowania , w terminie do dnia 06.07.2018 r.

Załączniki:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
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Podmiot publikujący Zarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie 2018-06-22

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-06-28 08:42

Rejestr zmian

obwieszczenie
Krosno, 19.06.2018 r.
Znak: PB.6740.2.107.2018.D
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
z dniem 12 czerwca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie” na działkach w
obrębie ewidencyjnym Suchodół:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2289.
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2179/3 (2179/1);
2043/1 (2043); 2044/1 (2044); 2068/1 (2068); 2058/44 (2058/24); 2058/46 (2058/28); 2058/48 (2058/29); 2058/50
(2058/30); 2058/52 (2058/33); 2058/34 (2058/4); 2058/36 (2058/7); 2058/38 (2058/10); 2058/40 (2058/19); 2058/42
(2058/23); 2088/20 (2088/8); 2088/12 (2088/2); 2088/14 (2088/3); 2088/16 (2088/4); 2088/9 (2088/5); 2088/18
(2088/6); 2088/1 (2288); 2180/3 (2180/2); 2287/12 (2287/7); 2287/10 (2287/6); 2287/8 (2287/4); 2286/1 (2286);
2285/3 (2285/2); 2284/14 (2284/9); 2284/12 (2284/3); 2284/16 (2284/10); 2284/18 (2284/11); 2283/7 (2283/2);
2283/9 (2283/6); 2281/2 (2281/1); 2280/1 (2280); 2279/7 (2279/5); 2279/9 (2279/6); 2278/12 (2278/8); 2278/14
(2278/9); 2278/10 (2278/7); 2277/3 (2277/1); 2276/1 (2276); 2275/3 (2275/2); 2274/3 (2274/2); 2273/5; 2272/7
(2272/5); 2272/9 (2272/6); 2271/1 (2271); 2270/1 (2270); 2269/1 (2269); 2268/1 (2268); 2267/1 (2267); 2265/1
(2265); 2264/1 (2264); 2263/1 (2263); 2261/1 (2261); 2260/1 (2260); 2259/1 (2259); 2258/1 (2258); 2247/1 (2247);
2246/1 (2246); 2245/1 (2245); 2244/1 (2244); 2243/1 (2243); 2242/1 (2242); 2241/1 (2241); 2240/1 (2240); 2239/1
(2239); 2238/1 (2238); 2237/6 (2237/2); 2237/8 (2237/5); 2218/1 (2218); 2217/1 (2217); 2216/1 (2216); 2215/1
(2215); 2214/8 (2214/5); 2214/6 (2214/4); 2213/5 (2213/3); 2213/7 (2213/4); 2212/3 (2212/1); 2298/1; 2298/3
(2298/2); 2297/1 (2297); 2296/3 (2296/2); 2295/10 (2295/3); 2295/12 (2295/4); 2295/18 (2295/9); 2295/16 (2295/8);
2295/14 (2295/7); 2294/8 (2294/1); 2294/12 (2294/5); 2294/10 (2294/2); 2293/22 (2293/6); 2293/24 (2293/7);
2293/16 (2293/2); 2293/18 (2293/3); 2293/20 (2293/4); 2292/14 (2292/3); 2292/16 (2292/5); 2292/18 (2292/9);
2291/3 (2291/1); 2291/5 (2291/2); 2290/1 (2290); 2305/1 (2305); 2306/1 (2306); 2307/4 (2307/1); 2308/1 (2308);
2309/5 (2309/1); 2310/1 (2310); 2311/1 (2311); 2312/1 (2312); 2313/1 (2313); 2314/5 (2314/1); 2315/5 (2315/1);
2316/6 (2316/1); 2316/8 (2316/2); 2317/7 (2317/3); 2317/9 (2317/5); 2317/11 (2317/6); 2319/6 (2319/1);2319/8
(2319/2); 2320/5 (2320/1); 2321/1 (2321); 2322/3 (2322/1); 2323/10 (2323/3); 2323/12 (2323/4); 2323/14 (2323/5);
Obwieszczenia

Obwieszczenia
2323/8 (2323/1); 2326/1 (2326); 2327/1 (2327); 2328/1 (2328); 2329/5 (2329/1); 2346/1 (2346); 2329/7 (2329/2),
2330/8 (2330/3); 2330/10 (2330/4); 2330/12 (2330/5); 2332/1 (2332); 2333/1 (2333); 2336/1 (2336); 2337/1 (2337);
2339/1 (2339); 2340/1 (2340); 2341/1 (2341); 2342/1 (2342); 2343/3 (2343/1); 2344/1 (2344); 2345/1 (2345);
2347/1 (2347); 2348/3 (2348/1); 2348/5 (2348/2); 2349/8 (2349/4); 2349/6 (2349/1); 2350/1 (2350); 2351/7
(2351/3); 2351/9 (2351/4); 2351/5 (2351/2); 2352/1 (2352); 2353/1 (2353); 2354/1 (2354); 2355/3 (2355/1); 2476/7
(2476/1); 2476/9 (2476/2); 2357/1 (2357).
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2179/4 (2179/1);
2043/2 (2043); 2044/2 (2044); 2058/45 (2058/24); 2058/49 (2058/29); 2058/51 (2058/30); 2058/53 (2058/33);
2058/35 (2058/4); 2058/37 (2058/7); 2058/39 (2058/10);
2058/41 (2058/19); 2058/43 (2058/23); 2088/13 (2088/2); 2088/15 (2088/3);
2088/17 (2088/4); 2088/10 (2088/5); 2288/2 (2288); 2180/4 (2180/2); 2287/13 (2287/7);
2287/11 (2287/6); 2287/9 (2287/4); 2286/2 (2286); 2285/4 (2285/2); 2284/15 (2284/9); 2284/13 (2284/3); 2284/17
(2284/10); 2284/19 (2284/11); 2283/8 (2283/2);
2283/10 (2283/6); 2281/3 (2281/1); 2280/2 (2280); 2279/8 (2279/5); 2279/10 (2279/6);
2278/13 (2278/8); 2278/15 (2278/9); 2278/11 (2278/7); 2277/4 (2277/1); 2274/4 (2274/2);2272/10 (2272/6); 2271/2
(2271); 2270/2 (2270); 2269/2 (2269); 2268/2 (2268); 2267/2 (2267); 2264/2 (2264); 2263/2 (2263); 2260/2 (2260);
2259/2 (2259); 2258/2 (2258); 2247/2 (2247); 2243/2 (2243); 2237/7 (2237/2); 2237/9 (2237/5); 2218/2 (2218);
2217/2 (2217); 2214/7 (2214/4); 2213/6 (2213/3); 2213/8 (2213/4); 2212/4 (2212/1); 1899/4; 2298/4 (2298/2);
2296/4 (2296/2); 2295/11 (2295/3); 2295/13 (2295/4); 2295/19 (2295/9); 2295/17 (2295/8);2295/15 (2295/7);
2294/9 (2294/1); 2294/13 (2294/5); 2294/11 (2294/2); 2293/23 (2293/6); 2293/25 (2293/7); 2293/17 (2293/2);
2293/19 (2293/3); 2293/21 (2293/4); 2292/15 (2292/3); 2292/19 (2292/9); 2291/4 (2291/1); 2291/6 (2291/2); 2290/2
(2290); 2180/5 (2180/2); 2305/2 (2305); 2306/2 (2306); 2307/5 (2307/1); 2308/2 (2308); 2309/6 (2309/1); 2310/2
(2310); 2314/6 (2314/1); 2315/6 (2315/1); 2316/7 (2316/1); 2316/9 (2316/2); 2317/8 (2317/3); 2317/10 (2317/5);
2317/12 (2317/6); 2319/7 (2319/1); 2323/11 (2323/3); 2323/13 (2323/4); 2323/15 (2323/5); 2323/9 (2323/1); 2326/2
(2326); 2329/8 (2329/2); 2330/11 (2330/4); 2330/13 (2330/5); 2332/2 (2332); 2339/2 (2339); 2343/4 (2343/1);
2344/2 (2344); 2345/2 (2345); 2347/2 (2347); 2348/4 (2348/1); 2348/6 (2348/2); 2349/9 (2349/4); 2349/7 (2349/1);
2351/8 (2351/3); 2351/10 (2351/4); 2351/6 (2351/2); 2352/2 (2352); 2353/2 (2353); 2354/2 (2354); 2355/4 (2355/1);
2476/8 (2476/1); 2476/10 (2476/2); 2357/2 (2357).
W nawiasie działki przed podziałem.
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację ww.
inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku
Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.06.2018 r. do 02.07.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku
„Nowe Podkarpacie” w dniu 27.06.2018 r..
Pan(i) może w ciągu 14-tu dni od dnia zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w
Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A, pok. nr 217
w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane
są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2018-06-19

Publikujący

Danuta Knap

2018-06-19 12:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4260.7.7.2017.LK.30 z dnia 11
czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie kotła na biomasę w Elektrociepłowni "Łężańska" w Krośnie, na działce nr ewid. 2746/1 w Krośnie.
Obwieszczenia

Obwieszczenia
W dniach od 15 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38, w pokoju 45 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w
godzinach pracy tych Urzędów.

Załączniki:
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

1.16 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-06-11

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-06-14 11:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OS.6220.7.2018.A
Krosno, dnia 11.06.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 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 z
późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 z późn. zm.), w związku z wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Logistycznego wraz z budynkami produkcyjnymi, układem drogowym, wjazdami,
parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie Krosno Glass S.A.,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W dniu 8 czerwca 2018 r. wydane zostało postanowienie, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny
odziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępowania.
2. Z przedłożoną dokumentacją w sprawie, w tym z w/w postanowieniem, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w
godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430
(Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
3. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
4. Na przedmiotowe postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie przysługuje
prawo wniesienia zażalenia.
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Iwona Walaszczyk

2018-06-11

Publikujący

Małgorzata
Bocianowska

2018-06-11 09:10

Rejestr zmian

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZUZ.421.241.2018.NS z dnia 28 maja 2018 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337
Warszawa, ul. Mszczonowska 4, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią nowych obiektów budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej pomiarowej o
przepustowości Qn=5000 Nm3/h, MOP=5,5 MPa, na działce o nr ewid. 721 obr. Białobrzegi, połozonej w Krośnie przy ul.
Krakowskiej" oraz zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie.

Załączniki:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Obwieszczenia

192.40
KB

Obwieszczenia
Podmiot publikujący Zarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie 2018-05-28

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-06-04 12:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.9.2017.AH.31 z dnia 25 maja
2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Dobudowa drugiej jedni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km
229+000 do km 231+400 wraz z budową widauktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej".

Załączniki:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

190.71
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-05-25

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-05-29 11:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.9.2017.AH.30 z dnia 25 maja
2018 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 25 maja 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 328 na odcinku od km
229+000 do km 231+400 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz bodową infrastruktury technicznej".

Załączniki:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

247.82
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-05-25

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-05-29 10:59

Rejestr zmian

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. Leona Kruczkowskiego" w miejscowości Krosno,
gmina Krosno, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku dla przedmiotowego
przedsięwzięcia i zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz możliwości zapoznania się z aktami tego
postępowania.

Załączniki:
Obwieszczenia

Obwieszczenia
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

184.91
KB

Podmiot publikujący Zarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie 2018-05-15

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-05-21 11:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe znak: OS.6220.1.2018 z dnia 7 maja 2018 r. o zmienie zakresu przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do miejscowości Głowienka dla
potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe". Zmiana zakresu przedsięwzięcia obejmuje wpięcie projektowanego
kolektora do istniejącej kanalizacji sanitarnej na działce nr 494, w miejscowości Głowienka. Zakres inwestycji nie obejmuje
już terenu Gminy Miasto Krosno.

Załączniki:
175.58
KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe
Podmiot publikujący Gmina Miejsce Piastowe
Wytworzył

Wójt Gminy Miejsce
Piastowe

2018-05-09

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-05-09 08:38

Modyfikacja

Małgorzata Bocianowska

2018-05-17 08:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe znak: OS.6220.1.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji
Dukla i aglomeracji Równe" oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, o wydanie opinii dotyczącej
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki:
188.06
KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe
Podmiot publikujący Gmina Miejsce Piastowe
Wytworzył

Wójt Gminy Miejsce
Piastowe

2018-04-20

Publikujący

Małgorzata Bocianowska

2018-04-26 15:05

Modyfikacja

Małgorzata Bocianowska

2018-04-26 15:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OS.6220.5.2018.A
Krosno, dnia 18.04.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenia

Obwieszczenia
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 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 z późn. zm.), zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 16 kwietnia
2018 r. znak: OS.6220.5.2018.A zakończone zostało postępowanie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu w/c do DN150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do
kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej Krosno Glass”, planowanego do realizacji na działkach nr ew. 721, 720/2, 718/1,
708/3, 708/4, 709/1, 709/2, 729/2, 732, 383 (dr), 554, 553/1, 555, 556/3, 557, 558, 559, 562, 563, 568, 569/2, 570/2, 574/5,
578, 546, 547, 548/1, 549/1, 551/1 i 551/2, obręb Białobrzegi, Krosno i na działkach nr ew. 2/6, 3/36, 3/37 i 3/38, obręb
Przemysłowa, Krosno.
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ w dniach od 18 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia
2018 r.
Przy doręczeniu stronom ww. decyzji znajduje zastosowanie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, niniejsza
decyzja uważana będzie za doręczoną w dniu 9 maja 2018 r., tj. po upływie 14-dniowego ustawowego terminu liczonego od
dnia publicznego ogłoszenia decyzji.
Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z
opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Krośnie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Krośnie, w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w pokoju nr
15, w godzinach pracy urzędu (tel. kontaktowy: 013 47 43 656).

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Iwona Walaszczyk

2018-04-18

Publikujący

Małgorzata
Bocianowska

2018-04-18 15:00

Rejestr zmian

obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),

Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr 1/2018
z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: PB.6740.2.5.2018.D

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” wydanej na rzecz
Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w
obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu
Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o
środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.04.2018 r. do 23.04.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku
„Nowe Podkarpacie”.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia
w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.
Obwieszczenia

Obwieszczenia

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2018-04-10

Publikujący

Danuta Knap

2018-04-10 11:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OS.6220.5.2018.A
Krosno, dnia 28.03.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 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 z
późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 z późn. zm.), w związku z wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu w/c do DN 150 od układu rozliczeniowego OGP Gaz-System do kontenerowej stacji
redukcyjno-pomiarowej Krosno Glass”, planowanego na działkach nr ew. 721, 720/2, 718/1, 708/3, 708/4, 709/1, 709/2,
729/2, 732, 383 (dr), 554, 553/1, 555, 556/3, 557, 558, 559, 562, 563, 568, 569/2, 570/2, 574/5, 578, 546, 547, 548/1, 549/1,
551/1 i 551/2, obręb Białobrzegi, Krosno i nr ew. 2/6, 3/36, 3/37 i 3/38, obręb Przemysłowa, Krosno,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W dniu 27 marca 2018 r. wydane zostało postanowienie, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny
odziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępowania.
2. Z przedłożoną dokumentacją w sprawie, w tym z w/w postanowieniem, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna w
godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430
(Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
3. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
4. Na przedmiotowe postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie przysługuje
prawo wniesienia zażalenia.
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Iwona Walaszczyk

2018-03-28

Publikujący

Małgorzata
Bocianowska

2018-03-28 15:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OS.6220.7.2018.A
Krosno, dnia 20.03.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 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 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W związku z wnioskiem z dnia 7marca 2018 r., Krosno Glass Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, zostało wszczęte
Obwieszczenia

Obwieszczenia
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
polegającego na budowie Centrum Logistycznego wraz z budynkami produkcyjnymi, układem drogowym, wjazdami,
parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie KROSNO GLASS Sp. z o. o., planowanego na działkach nr ew.
3/42, 3/45, 3/47, 3/49, 3/50, 3/48, obręb Przemysłowa, Krosno.
2. W dniu 20 marca 2018 r. Prezydent Miasta Krosna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 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 z późn. zm), wystąpił pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w
Krośnie, o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz
określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
3. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz pismami
skierowanymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w
godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730 do 1530, w piątek: od 730 do 1430
(Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna
Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Iwona Walaszczyk

2018-03-20

Publikujący

Małgorzata
Bocianowska

2018-03-20 14:01

Rejestr zmian
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Przejdź do archiwum

Obwieszczenia

