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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ecenaah oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U.22018 r. pol.2081 tj.), w zwi4zku z wnioskiem Inwestora - Witold WEgrzyn,
Zaklad Produkcyjno-Handlowy Piekarnia WM-ka, ul. Towarowa 4,36-100 Kolbuszowa o wydanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacjt przedsigwzigcia p.n. ,,Budowa budynku piekarni

z czgici4 socjalno-biurow4 i sklepem przyzakladowym z mal4 gastronomiq (pizzeria) z instalacjami

wewngtrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi, gazow4, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz

budowa budynku portierni z instalacjami wewngtrznymi: elektrycznym| sanitarnymi wraz z budow4

parking6w, dojazd6w i doj56" na dzialce nr 1555169 poloZonej w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej podaje do publicznej wiadomoSci:

W dniu 7 stycznia 2019 r. zostala wydana decyzja znak: OSiGW.622Q.2.11.2018 orzekaj4ca brak

potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia p.n. ,,Budowa budynku

piekami z czEici4 socjalno-biurow4 i sklepem przyzaktadorym z mal4 gastronomi4 (pizzeria)

z instalacjami wewngtrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi, gazow1, klimatyzacji, wentylacji

mechanicznej orazbudowa budynku portierni z instalacjami wewngtrznymi'. elektrycznymi, sanitarnymi

wraz z budow4 parking6w, dojazd6w i doj66" na dzialce nr 1555169 polo2onej w Kolbuszowej.

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zostala zamieszczona pod numerem Xl2l20l9
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj4cych informacje o Srodowisku ijego
ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Kolbuszowej, kt6ry znajduje sig na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl -
zakladka Ochrona Srodow iska.

Zfteficiqprzedmiotowej decyzji oraz dokumentacj4 sprawy, Zainteresowani mog4 zapozna| sig w ci4gu

2l dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomo6ci, tj. od 10 stycznia 2019 r.

w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa,

w pokoju nr2w godzinach urzgdowania, tj. pon.: 300 - 1600, wt.-pt.: 7ro - 15r0.
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Niniejsze Obwieszczenie zamieszczasig na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej,
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej:
www.kolb uszowa.bip. gmina. p I or az w m iej scu r ealizacji inwestycj i.


