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Krosno, dnia 14.11.2018 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 2018 r.,
poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1. W związku z wnioskiem z dnia 11 października 2018 r., firmy IVORY Energy Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 9B, 43-100 Tychy,
reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Czucha, uzupełnionym dnia 8 listopada 2018 r., zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
„Instalacja kotła olejowego i zbiornika na paliwo płynne”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 228/10, obręb Polanka,
Krosno.
2. W dniu 14 listopada 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 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 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 pisma
skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 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

2018-11-14

Publikujący

Małgorzata
Bocianowska

2018-11-14 15:54

Obwieszczenia

