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Krosno, 14.12.2018 r.
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
ze zm.), w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 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 2018 r.
poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
PREZYDENT MIASTA KROSNA

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji włókna szklanego, na działce nr
ewid. 3/23, obręb 3 Przemysłowa, Krosno.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza
się ocenę oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: http://www.bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia oraz w siedzibie Urzędu 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), a także składania wniosków i uwag
w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie lub drogą pocztową oraz w formie elektronicznej na adres e-mail:
um@um.krosno.pl,
w terminie 17.12.2018 r. – 16.01.2019 r.
Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna
oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie: http://www.bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia.

Załączniki:
Nazwa pliku

Typ pliku Rozmiar

Emisja EKSPLOATACJA - wyniki - Zał. do raportu

41.15 MB

Emisja EKSPLOATACJA - wyniki - Zał. do raportu

442.82 KB

Halas EKSPLOATACJA - mapy - Zał. do raportu

12.96 MB

Halas EKSPLOATACJA - wyniki - Zał. do raportu

67.47 KB

OPinia sanitarna PPIS w Krośnie

934.11 KB

Pomiary - wyniki - Zał. do pomiaru

2.85 MB

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

13.67 MB

SUBSTANCJE - Zał. do raportu

22.65 MB

Uzgodnienie RDOŚ w Rzeszowie

492.98 KB

Uzupełnienie 08.11.2018 r.

7.74 MB

Uzupełnienie 09.07.2018 r.

3.00 MB

Uzupełnienie 11.10.2018 r. - str. 1 - str. 44

9.40 MB

Uzupełnienie 11.10.2018 r. str. 45 - str. 85

7.74 MB

Streszczenie

605.03 KB
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