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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
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.
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