Krosno Odrzańskie, 31.05.2013 r.
GN.VI.6220.2.7.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 27 lutego 2013, poz. 267) w związku z art.74 ust.3 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.nr 199, poz.1227 )
informuję, że w dniu 31.05.2013 r. została wydania decyzja znak:GN.VI.6220.2.7.2013
o

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu

produkcyjnego branży spożywczej firmy Kostka Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, na działce nr 435/9,
położonej w Krośnie Odrzańskim.
Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie
Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (budynek B, pokój nr 19).
Niniejsze Obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego
publicznego ogłoszenia.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Formularz A - karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

A 105

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie zakładu produkcyjnego branży spożywczej firmy Kostka
Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, na działce nr 435/9, położonej w Krośnie
Odrzańskim.

3

Znak sprawy

GN.VI.6220.2.2013

4

Data złożenia

21.03.2013 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Kostka Sp. z o.o. z/s w Poznaniu

6

Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu- adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Wydział Gospodarki
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa Budynek B,
pokój nr 19, (telefon : 68 4109 762)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer
wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Decyzja
o
środowiskowych
znak:GN.VI.6220.2.7.2013

B 105

uwarunkowaniach

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Formularz A - karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

A 106

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1.Drogi wewnętrznej i chodnika-działka ewidencyjna nr
1232/6, na terenie Strefy Przemysłowej, z włączeniem do ul.
Edisona-działka nr 1232/12 w Krośnie Odrzańskim,
2.Kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej (dz. nr 1232/6) z
włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z ul. Edisona (dz.nr
1232/12), na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,
3.Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w projektowanym chodniku
(dz.nr 1232/6), na działkach nr 1232/2, 1232/4, 1232/16, 1232/21, w
pasie drogi – ul. Edisona (dz.nr 1232/12), do istniejącej studzienki
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 1232/18, na terenie
Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,
4.Sieci wodociągowej na odcinku: od istniejącej sieci wodociągowej
w ul. Edisona (dz.nr 1232/12), następnie wzdłuż ul. Edisona i
Newtona oraz w projektowanej drodze wewnętrznej ( dz.nr 1232/6),
na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,

3

Znak sprawy

GN.VI.6220.2.2013

4

Data złożenia

21.03.2013 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Krosno Odrzańskie

6

Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu- adresata wniosku

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Wydział Gospodarki
organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa Budynek B,
pokój nr 19, (telefon : 68 4109 762)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer
wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Decyzja o umorzeniu postępowania

B 106

Spis Formularzy B

Nr

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

kolejny

Dane podmiotu

karty
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na
B/105

B/106

środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego
branży spożywczej firmy Kostka Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, na działce nr 435/9,
położonej w Krośnie Odrzańskim.

Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
1.Drogi wewnętrznej i chodnika-działka ewidencyjna nr 1232/6, na terenie Strefy
Przemysłowej, z włączeniem do ul. Edisona-działka nr 1232/12 w Krośnie
Odrzańskim,
2.Kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej (dz. nr 1232/6) z włączeniem do
istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z
ul. Edisona (dz.nr 1232/12), na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,
3.Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w projektowanym chodniku (dz.nr 1232/6), na
działkach nr 1232/2, 1232/4, 1232/16, 1232/21, w pasie drogi – ul. Edisona (dz.nr
1232/12), do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr
1232/18, na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,
4.Sieci wodociągowej na odcinku: od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Edisona
(dz.nr 1232/12), następnie wzdłuż ul. Edisona i Newtona oraz w projektowanej drodze
wewnętrznej ( dz.nr 1232/6), na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,

Kostka Sp. z o.o. z/s w
Poznaniu

Gmina Krosno
Odrzańskie

Formularz B - karta informacyjna dla :
- decyzji i postanowień,

Lp.

Decyzje i postanowienia,

1

Numer wpisu

B 106

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja
o
umorzeniu
postępowania
dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
1.Drogi wewnętrznej i chodnika-działka ewidencyjna
nr 1232/6, na terenie Strefy Przemysłowej, z
włączeniem do ul. Edisona-działka nr 1232/12 w
Krośnie Odrzańskim,
2.Kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej (dz.
nr 1232/6) z włączeniem do istniejącej studzienki
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie
skrzyżowania z ul. Edisona (dz.nr 1232/12), na terenie
Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim,
3.Kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjnej
w
projektowanym chodniku (dz.nr 1232/6), na działkach
nr 1232/2, 1232/4, 1232/16, 1232/21, w pasie drogi –
ul. Edisona (dz.nr 1232/12), do istniejącej studzienki
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr
1232/18, na terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie
Odrzańskim,
4.Sieci wodociągowej na odcinku: od istniejącej sieci
wodociągowej w ul. Edisona (dz.nr 1232/12),
następnie wzdłuż ul. Edisona i Newtona oraz w
projektowanej drodze wewnętrznej ( dz.nr 1232/6), na
terenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim.

3

Znak sprawy

GN.VI.6220.3.2013

4

Data wydania

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*
dotyczy

Gmina Krosno Odrzańskie

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego
decyzji/postanowienia*

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa
komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer
telefonu kontaktowego)

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest
ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym
wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub
o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
dotyczy decyzja/postanowienie*

A106

12

Uwagi

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim Wydział
Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Budynek B, pok.nr 19

