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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paLdziemika 2008 r. o udostqpnianiu informacji

o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania

na Srodowisko (Dz. tJ.22018 r. poz. 2081 tj.), w zwi4zku z wnioskiem Inwestora-Koltex PRS Sp.

7 o. o. Sp. k.. Lrl. Sokolowska 28, 36-100 Kolbuszowa o wydanie decyzji o Srodowiskowych

ruwalrnkowaniach realizacji przedsigwzigcia p.n. ,.Rozbr-rdowa istniej4cych obiektow firmy Koltex PRS

Sp, z o.cr. Sp. k. poprzez budowg budynkLr badawczo - rozwojowego wraz' z czqiciq admirristracy-irra'

rozbLrdowg hali prodr-rkcyjnej ibudowg hali produkcyjno - montazowej w Kolbuszowej przy ulicy

Sol<olowskie.i 28"

BurmistrzKolbuszowejpodajedopub|icznejwiadomoSci:

W dniu 5 lutego 2019 r. zostata wydana decyzjaznak: OSiCW.6220.2,3.2018 orzekaj4ca brak potfzeb)'

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia p'n' ,,Rozbudowa istniej4cych

obiekt6w finny Koltex PRS Sp. z o.o. Sp. k. poprzez budowg budynku badawczo - rozwojowego wraz

z czEici4 administracyjn4, rozbudowq hali produkcyjnej i budowq hali produkcyjno - montazowej

w Kolbuszowej przy ulicy Sokolowskiej 28".

Infbrnrac.ja o wvdapiu prz.edniotowe,j decyzji zostala zatnieszczorta pod numerem Xll0l20l9

11, publicznic dosrgpnyrr wykazie danyclr o dokurnentach zawieraj4cych informacje o Srodowisku i jego

oclrrorrie, prorvadz-onyrn przez. Burnristrza Kolbuszowej, kt6ry znajduje sig na stronie internetowe.i

BiLrletynLr lrrtbrrnacji Publicznej Urzgdu Mig.iskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.bip.grnina'pl -
zal<laclka Ochrona Srodowiska.

Z,treiciqprzedmiotowej decyzjioraz dokumentacj4 sprawy, Zainteresowani mog4 zapozttad si9 w ciqgu

)0 drri od dnia podania niliejszej inforrnacji do pLrblicznej wiadomoSci, tj. od l2 lutego 2019 r'

\v siedzibie [Jrzg<JLr Mie.jsl<iego w Kolbusz,owej, url. obrohcow PokojLr 21.36-100 Kolbuszorva'

w pokojLr trr 2 w godzinach urzgdowania, tj. potl.: 800 -- 160(', wt'- pt': 730 - l5l0'

ISTRZA

L

Wodoei

Ninie-jsze Obwiesz-czenie zamieszcza sig rra tablicy informacy.inej Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej,

na stronie interrretowej Biuletynu trrforrnacji Publicznej Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej:

lytry.trip-kdb11SzprryA-pl o (az w rn i ej sc u r eali z acii i nwe stycj i'


