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Niniejsze Obwieszczenie zamieszcza sig na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej,
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej:
rvr,vw. b i p. ko [b u szowa. p I or az w m iej scu realizacji inwestycj i.

O BWIES ZCZEN IE

Zgodnie z afi.. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paLdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczef stwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania
rra Srodowisko (Dz. U.22018 r. poz, 2081 ze zm.), w zwi1zk:u z wnioskiem Inwestora - Artfol Sp. Jawna

Janusz Lubera i Wsp6lnicy, ul. Sokolowska 28, 36-100 Kolbuszowa o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia pn. ,,Budowa hali do produkcji
regranulat6w i folii PE z czglciq socjalno-biurow4" planowanego na dzialce ozn. nr ewid. 1549111

polo2onej w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej podaje do publicznej wiadomoSci:

W dniu 31 stycznia 2020 r, zostala wydana decyzja znak: OSiGW.6220.2.7.2019 orzekaj4ca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia pn. ,,Budowa hali do

produkcji regranulat6w i folii PE z czgiciq socjalno-biurow4" planowanego na dzialce ozn. nr ewid.

1549177 poloZonej w Kolbuszowej,

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zostata zamieszczona pod numerem Xll1l2020
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj4cych informacje o Srodowisku i jego

ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Kolbuszowej, kt6ry znajduje sig na stronie internetowej

Biuletynu lnformacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa.pl -
zaldadka Ochrona Srodowiska.

Ztreici4przedmiotowej decyzji oraz dokumentacj4 sprawy, Zainteresowani mog4 zapoznad sig w ci4gu

21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomo6ci, tj. od 10 lutego 2020 r.
w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa,
wpokoju nr2w godzinachurzgdowania,tj. pon.: 8:00- 16:00,wt.-pt.: 7:30- 15:30.
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