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PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28a
..................................................
(oznaczenie organu wydającego pismo)

Krosno, dn. 25.10.2017 r.
znak: PB.6740.1.99.2017.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 24.10.2017 r. znak: PB.6740.1.99.2017.L zakończone zostało
postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.08.2017r., złożonego przez DIOXID Sp. z o. o., ul. Michała Mięsowicza
4a, 38-400 Krosno, w przedmiocie:
zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krosna, nr 48/2017 z dnia 15.02.2017 r., znak
PB.6740.1.213.2016.L, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę
i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego i technicznego na budynek
produkcyjno-socjalno-techniczny, na działkach nr ew. 58/8 i 58/11, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa przy
ul. Michała Mięsowicza 4a w Krośnie, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania i projektu
architektoniczno-budowlanego, polegającej na przebudowie budynku produkcyjno-socjalno-technicznego wraz
ze zmianą zamierzanego sposobu użytkowania części pomieszczeń piętra (zaplecza socjalnego)
na laboratorium zakładowe oraz lokalizacją linii galwanicznej w hali produkcyjnej (będącej w trakcie budowy) i
rozbudowie budynku o łącznik komunikacyjny.
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 25.10.2017 r. do 08.11.2017 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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