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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OS.6220.30.2018.A
Krosno, dnia 06.12.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 74 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 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 firmy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Zakrzewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dwutorowej
napowietrzno-kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno – Strzyżów”, planowanego do realizacji
na terenie: Gminy Krościenko Wyżne (m. Krościenko Wyżne), Gminy Korczyna (m. Korczyna), Gminy Miasto Krosno oraz
Gminy Wojaszówka (m. Odrzykoń).
2. Zgodnie z art. 75 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na którego obszarze właściwości znajduje
się największa część terenu na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami,
burmistrzami lub prezydentami miast. Z przedmiotowego wniosku wynika, że największa część terenu, na którym ma być
realizowane przedsięwzięcie, położona jest na terenie Gminy Miasto Krosno.
3. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 cyt. ustawy, Prezydent Miasta Krosna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego – Wody Polskie RZGW w Rzeszowie o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
4. Stosownie do zapisu art. 36 § 1 ustawy Kpa informuję, że sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie (tj.
wydanie postanowienia, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.
63 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy), nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 4 stycznia 2019 r. ze względu na
konieczność zaopiniowania planowanego przedsięwzięcia przez organy opiniujące.
5. Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz pismami
skierowanymi do organów opiniujących, jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Krosna w godzinach pracy urzędu tj.
w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30 (Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. 15, tel. kontaktowy: 13 4743656).
6. W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cyt. ustawy,
stosuje się przepis art. 49 ustawy Kpa – niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
Krosna, Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, Urzędu Gminy Korczyna oraz Urzędu Gminy Wojaszówka oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędów.
7. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14
dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
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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