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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
G.6821.5.2022.W
G.6821.6.2022.W

06.12.2022 r.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
Prezydent Miasta Krosna
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Krośnie,
obręb Białobrzegi, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
1. nr 2109 o pow. 0,1765 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00003522/9, do której prawo własności wpisane jest na
rzecz nieżyjącej Stanisławy Sowy (c. Jana i Julii) oraz nieżyjącego Stefana Sowy (s. Wojciecha i Józefy)
1. nr 2427 o pow. 0,1957 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00002186/4, do której prawo własności wpisane jest na
rzecz: Gmina Miasto Krosno w 2064/5120 cz., Anna Niezgoda z domu Jamroga w 80/640 cz., Edward Józef
Niezgoda (s. Stanisława i Stanisławy) w 9/640 cz., Franciszek Niezgoda (s. Piotra i Anny) w 48/640 cz., Helena
Niezgoda (c. Stanisława i Stanisławy) w 9/640 cz., Jan Niezgoda (s. Piotra i Anny) w 48/640 cz., Jan Stanisław
Niezgoda (s. Józefa i Julii) w 5/40 cz., Józef Niezgoda (s. Piotra i Anny) w 48/640 cz., Kazimierz Niezgoda (s.
Piotra i Anny) w 48/640 cz., Stanisława Niezgoda z domu Gorczyca w 12/640 cz. – osoby zmarłe lub nieznane z
miejsca pobytu lub zamieszkania.
zmierzające do udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, na
zajęcie ww. nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN
15kV, kontenerowej stacji transformatorowej „Krosno Findera”, budowa sieci kablowo-napowietrznej niskiego napięcia nN
0,4/0,23kV i sieci oświetlenia ulicznego w m. Krosno gmina Krosno”.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im
prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili
się do Urzędu Miasta Krosna - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
pok. 114 w godzinach 730-1530, tel. 134743127) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym
przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w trybie art. 124 ust. 1
w związku z art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Krosno
2.12.2022 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i
warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Krosno obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych,
z jakich mogą być wykonane.
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Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Krosno, dnia 01 grudnia 2022 r.
Znak: PB.6733.16.2022.H

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z
późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 01 grudnia 2022 r. na wniosek spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. ul. A. Fredry 12, 38 – 400 Krosno, działającej przez pełnomocnika
Pana Andrzeja Bróż, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.6733.16.2022.H
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach o nr ewid. 2555, 2541/34, 2540/2, 2537, 2538/22, 2538/23,
2538/3, 2536, 2534, 2424/3, 2421/29, 2421/27, 2421/26, 2421/32, 2421/33, 2421/25, 2421/15, 2421/12, 3207/12,
3207/10, 2535/1 i 2535/2 położonych w Krośnie przy ul. Lwowskiej i ul. Piastowskiej, obręb Śródmieście”.
więcej
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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Projekt pn. „Krosno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa
Krosno, 01.12.2022 r.
KSL.042.1.2022.NU
OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Krosna zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:
„Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Krosna”
Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 r., poz.
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Obwieszczenia
1973 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 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. 2022 r.,
poz. 1029 z późn. zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Plan Adaptacji do zmian klimatu
dla miasta Krosna”.
Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Lokalami (adres: ul. Bieszczadzka 5, II piętro Krosno), w godzinach pracy urzędu tj.: w pon. 7.30 – 16.30. wt. –
czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 -14.30.
Zgodnie z art. 40 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. 2022 r., 1029 z późn. zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres e-mail: gk@um.krosno.pl.
Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 22.12.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie
wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Prezydent Miasta Krosna.
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Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Krosno, dnia 30 listopada 2022 r.
RZ.ZUZ.1.4210.508.2022.MK
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na
podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Lubatówka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na stol lat Q1% nowych obiektów budowlanych, tj. budynku garażowego o wymiarach 5,0 x 6,0 m i
wysokości 3,50 m na działce nr ewid. 996 obręb 0005 Śródmieście przy ul. Olejarskiej, gmina Miasto Krosno,pow. krośnieński.
Podmiot publikujący Zarząd Zlewni w Krośnie
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Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
z dnia 29 listopada 2022 r. PB.6740.1.97.2022.U/K
Krosno, dn.29.11.2022 r.
INFORMACJA
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
Obwieszczenia

Obwieszczenia
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
reprezentowanego przez pełnomocnika, przedłożonego w dniu 15.09.2022 r. (uzup. w dniu 6.10.2022 r.), decyzją znak:
PB.6740.1.97.2022.U/K z dnia 29.11.2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa dwutorowej
napowietrzno - kablowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii Krosno-Strzyżów”, w Krośnie na działkach:
obręb ewidencyjny 0006 Krościenko Niżne: 1506/6, 1506/5, 1542,1512/2, 1512/1, 1586, 1503, 1502, 1500, 1499, 1497,
1494, 1496, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1455/2, 1454, 1453, 1444, 1445, 1442, 1441, 1435, 1434, 1433, 1425, 1426,
1423, 1422/3, 1418, 1417, 1414, 1413, 1408/1, 1407, 1404, 1403, 1400, 1399, 1384/2, 1384/1, 1383, 1382, 1381, 1380,
1371, 1370, 1369, 1368, 1361/2, 1360/4, 1359, 1334, 1332/5, 1332/1, 1331, 1283, 1281/4, 1281/1, 1280/1, 1277/2, 1277/1,
1276, 1271, 1267, 1265, 1264, 1262, 1143, 1260/1, 1140, 1136, 1137, 1135, 1133, 1132, 1129, 1127/2, 1117/1, 1117/4,
1116, 1113/1, 1110/9, 1110/13, 1110/22, 1109/2, 1105, 1096, 1094/4, 1094/3, 1091/11, 1091/13, 1122/1, 580/7, 581, 582/2,
583/2, 584/2, 584/1, 231/2, 231/1, 571/6, 230/1, 220/6, 219/7, 219/10, 219/9, 218, 216, 237, 163, 162, 161, 160, 158, 157, 5,
3/3, 2/2, 2/1;
obręb ewidencjny 0004 Białobrzegi:2680, 2675/2, 2675/1, 2672, 2671, 2670, 2667, 2664, 2663, 2662, 2661, 2660,
2572/1, 2569, 2568/1, 2567/1, 2566, 2565/1, 2557, 2564, 2563, 2526, 2525/1, 2524, 2410, 2441/1, 2445, 2522, 2516, 2511,
2509, 2508, 2505, 2504, 2499, 2498, 2495, 2494, 2490, 2487, 2486, 2484, 2483, 2479, 2478, 2477, 2476/2, 2163, 2157,
2159, 2155, 2154, 2152, 2151, 2149, 2148, 2147, 2018, 2017, 2016, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 1893, 1892,
1889, 1888, 1887, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1797, 1796, 1795, 1733, 1728, 1727, 1730, 1731, 1720/2, 1718, 1717,
1716, 1711, 1604,1600, 1599, 1593, 1592, 1586, 1506, 1500, 1499, 1498, 1493, 1492/1, 1489, 1488, 1485, 1484, 1481,
1480, 1476, 1475, 1474, 1470, 1469, 1464, 1463, 1459, 1334, 1331, 1303, 1302, 1295, 1294/1, 1293, 1292, 1256, 1255,
1250, 1248, 1221, 1220, 1215, 1046, 1014, 1039, 1038, 1037, 1024, 1031, 1030, 798/2,
poprzedzone decyzją znak: OS.6220.30.2018.A z dnia 2.04.2019 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna (I piętro, pokój nr 105)
w godzinach pracy Urzędu.
Dnia 29.11.2022 r. treść decyzji znak: PB.6740.1.97.2022.U/K z dnia 25.11.2022 r. została udostępniona na okres 14 dni w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

Załączniki:
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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Krosno, dnia 29.11.2022 r.
KSL.6220.19.2022.MF
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., 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. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Hallera i Sikorskiego w Krośnie”, pismami z dnia 29 listopada
2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krośnie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Obwieszczenia
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Krośnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wnioskodawca: Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału
w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Lokalami - Referat Ochrony Środowiska, przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) w Krośnie, w godzinach
pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
W świetle art. 33 KPA strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się
przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego
zawiadomienia na ww. stronie BIP.
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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krosna” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Krosno, dnia 30 listopada 2022 r.
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 40, art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXX/870/21 Rady Miasta
Krosna z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 7 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju nr 105 w godzinach pracy urzędu oraz na
stronach internetowych Urzędu Miasta Krosna: https://bip.umkrosno.pl i http://krosno.pl/nowestudium
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Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Krosno, dnia 28 listopada 2022 r.
RZ.ZUZ.1.4210.502.2022.MK
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na
podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych dla rzeki Wisłok, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest średnie i wynosi raz na stol lat Q1% nowych obiektów budowlanych, tj. budynku garażu wolnostojącego o powierzchni
zabudowy 35 m2 na działce nr ewid. 697 obręb 0006 Krościenko Niżne gmina Miasto Krosno,pow. krośnieński.
Podmiot publikujący Zarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie 2022-11-28

Publikujący

Monika Fiejdasz

2022-12-02 12:07

Modyfikacja

Monika Fiejdasz

2022-12-02 12:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Krosno, dnia 25 listopada 2022 r.
Znak: PB.6733.19.2022.H

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Zgodnie z art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 25 listopada 2022 r. na wniosek spółki: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20 – 340
Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Hydzik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Obwieszczenia

Obwieszczenia
„Budowa linii kablowej SN 30 kV. Inwestycja planowana na działkach o nr ewid. 1755 i 1760 położonych w
Krośnie, przy ul. Ślączka (obręb Krościenko Niżne) oraz na działkach o nr ewid. 3177/2 (działka drogowa ul.
gen. W.Sikorskiego obręb Krościenko Niżne) i 2812/11 (działka drogowa ul. H. Wieniawskiego obręb
Śródmieście)”.
więcej
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Iwona Skomiał - Naczelnik 2022-11-25

Publikujący

Agnieszka Henczel

2022-11-25 11:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Krosno, dnia 22.11.2022 r.
KSL.6220.19.2022.MF
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i 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. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ,
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r. Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.,
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w
rejonie ul. Hallera i Sikorskiego w Krośnie”.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału
w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Lokalami - Referat Ochrony Środowiska, przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) w Krośnie, w godzinach
pracy Urzędu, tel. kontaktowy: 13 47 43 666.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy informuję, że zgodnie z art. 35 §3 Kpa sprawa zostanie załatwiona w terminie
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W świetle art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się
przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze Zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego
zawiadomienia na ww. stronie BIP.
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Małgorzata
Bocianowska

2022-11-22

Publikujący

Monika Fiejdasz

2022-11-22 13:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony

Obwieszczenia

Obwieszczenia

Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, dnia 18 listopada 2022 r.
WOOŚ.420.19.1.2022.JK.37
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze
zm.) – dalej „Kpa”, 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. z 2022 r.,
poz.1029, ze zm.) – dalej „uooś”, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz”, wydanej
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 07 sierpnia 2020 r., znak:
WOOŚ.420.19.11.2019.KR.85, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
zawiadamia strony postępowania
1) iż Pełnomocnik Inwestora w dniu 13 lipca 2022 r., w dniu 30.08.2022 r., w dniu 28.10.2022 r. (uzupełnione w dniu
31.10.2022 r. i 07.11.2022 r.) i w dniu 10.11.2022 r. przedłożył do tut. Organu uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia,
2) iż zgodnie z art. 106 Kpa oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 6a ustawy ooś, w zawiązku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca
2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1846) oraz art.
64 ust. 1 pkt 4 uooś tutejszy Organ wystąpił o stanowisko w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko byłoby wymagane, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku oraz do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 25.11.2022 r. do 08.12.2022 r.
Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Telefon kontaktowy: 17 785 00 44 wew. 442
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2022-11-18

Publikujący

Monika Fiejdasz

2022-11-23 11:03

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Krosno, 22 listopada 2022 r.
KSL.6220.14.2022.MF
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 38 i art. 85 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. 2022 r. poz.
1029 ze zm.), w związku z wnioskiem KROSGLASS S.A., ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb
rezerwowego zasilania wanny szklarskiej w miejscowości Krosno, na części działek oznaczonych nr ewid. Gruntu: 3/22, 3/23,
obręb Przemysłowa”,
PREZYDENT MIASTA KROSNA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,
że w dniu 22 listopada 2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb rezerwowego zasilania wanny szklarskiej w miejscowości
Krosno, na części działek oznaczonych nr ewid. gruntu: 3/22, 3/23, obręb Przemysłowa”.
O terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.umkrosno.pl/Obwieszczenia) na
okres 14 dni, tj. od 22.11.2022 r. do 07.12.2022 r.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, można zapoznać się w
siedzibie Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 730 do 1630, od wtorku do czwartku: od 730
do 1530, w piątek: od 730 do 1430 (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. kontaktowy: 13 47 43 666).
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna na stronie – karta nr
Obwieszczenia

Obwieszczenia
23/2022.

Załączniki:
Decyzja znak: KSL.6220.14.2022.MF z dnia 22.11.2022 r.

250.49
KB

Charakterystyka zał. nr 1 do Decyzji znak. KSL.6220.14.2022.MF

119.25
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Małgorzata
Bocianowska

2022-11-18

Publikujący

Monika Fiejdasz

2022-11-23 12:16

Modyfikacja

Monika Fiejdasz

2022-11-23 11:04

Rejestr zmian

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Krosno, dnia, 16 listopada 2022 r.
RZ.ZUZ.1.4210.492.2022.MKo
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na
podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że
zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych tj. przebudowę odcinków istniejącej sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 2480/2 obręb Suchodół w
Krośnie.
Podmiot publikujący Zarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie 2022-11-16

Publikujący

Monika Fiejdasz

2022-11-22 11:01

Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
Działając na postawie UCHWAŁY NR XXXI/892/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
ujętym w gminnej ewidencji zabytków Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji
zabytków położonych na obszarze Miasta Krosna.
więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Małgorzata Błaż

Publikujący

Marta Rymar - Miejski Konserwator Zabytków 2022-09-02 14:23

2022-09-02

Rejestr zmian

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ MIASTO
Obwieszczenia

Obwieszczenia

KROSNO
Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
więcej
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Krzysztof Smerecki

2022-06-30

Publikujący

Monika Fiejdasz

2022-06-30 08:43

Modyfikacja

Dorota Nitka - Nitka Dorota 2022-07-22 08:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OBWIESZCZENIE z dnia 20.11.2019 r.
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – zwanej dalej specustawą,

PREZYDENT MIASTA KROSNA
zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego
(sprawa znak: PB.6740.2.188.2019.A)
na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „
Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym
Turaszówka 0001, jednostka ewidencyjna gmina Miasto Krosno:
I.
Wszystkie nieruchomości objęte wnioskiem położone w liniach lub poza liniami rozgraniczającymi teren
inwestycji (W nawiasie nr działek po podziale, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną
czcionką):
64/1; 598; 334/3 (334/5, 334/6); 208/2 (208/3, 208/4); 597/2; 223/7; 223/6 (223/8, 223/9); 224/11; 224/13; 225/1 (225/8,
225/9); 341/6 (341/7, 341/8); 341/5; 384/24; 384/25; 1386/1; 389; 1392/3 (1392/7, 1392/8); 332/4; 179/7; 335; 339/4;
339/2; 340/1; 224/12; 333.
II.
Nieruchomości dzielone pod inwestycję, położone w liniach rozgraniczających teren
(W nawiasie nr działki przed podziałem, działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/5; (208/2) 208/3; (223/6) 223/8; (225/1) 225/8; (341/6) 341/7; (1392/3) 1392/7.
III.
Pozostałe nieruchomości (nie podlegające podziałowi) położone w liniach rozgraniczających teren
wchodzące pod inwestycję:
589; 224/11; 224/13; 341/5; 384/24; 389.
IV.
Nieruchomości położone poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek wykonania obiektów
budowlanych z których korzystanie będzie ograniczone zgodnie z § 11f ust. 1 pkt 8 specustawy (W nawiasie
działki przed podziałem, działki po podziale nie przeznaczone pod pas drogowy oznaczono pogrubioną czcionką):
(334/3) 334/6; (225/1) 225/9; (341/6) 341/8; (1392/3) 1392/8; (208/2) 208/4; (223/6) 223/9; 597/2; 223/7; 332/4; 384/25;
1386/1; 179/7; 335; 339/4; 339/2; 340/1; 224/12, 64/1.
V.
Działki stanowiące teren wód płynących, dla których zachodzą skutki wynikające
z art. 20a specustawy: 333.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania
uważa się za doręczone stronom postępowania. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od doręczenia
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w przedmiotowej
sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, II piętro, pokój 217,
tel. 13 4743217 w godzinach pracy urzędu.
więcej
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Agata Ziarkowska 2019-11-20

Publikujący

Agata Ziarkowska 2019-11-20 08:40

Obwieszczenia

Obwieszczenia
Rejestr zmian

obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Znak: PB.6740.2.179.2017.D
Nr rej. 2/2017

Krosno, 2019-01-14

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia
o wydaniu postanowienia z dnia 14.01.2019 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D

w przedmiocie zmiany terminu na uzupełnienie dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie dotyczącej
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna
pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską’’.
W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel.
13 4743 217, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r., oraz na tablicach ogłoszeń
urzędu.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2019-01-14

Publikujący

Danuta Knap

2019-01-14 15:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
OBWIESZCZENIE
z dnia 27.11.2018r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)
PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA

o wydaniu postanowienia z dnia 27.11.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji
Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 września 2018 r. znak: PB.6740.2.115.2018.Z, udzielającej Prezydentowi Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie”.
Sprostowanie polega na tym, że w treści punktu 4 na stronie 2 decyzji, zawierającego oznaczenie nieruchomości lub ich
Obwieszczenia

Obwieszczenia
części, według katastru nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren, które na mocy prawa, stają się
własnością Gminy Miasta Krosna, w wykazie zamiast działki o nr ewid. 877/1 (877/4) winna być działka nr ewid. 877/4
(877/1). Ponadto na stronie 5 decyzji, w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 (2.1 do 2.14) – mapa w skali 1 : 1000
zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych dla działek położonych w
obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne powinno być Suchodół.
Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A, II
piętro, pokój 204, tel. 134743204, w godzinach pracy Urzędu.
Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.
Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński

Publikujący

Katarzyna Skotnicka 2018-11-28 09:55

2018-11-28

Rejestr zmian

obwieszczenie
Krosno, dn. 09.10.2018 r.
znak: PB.6740.1.94.2018.L

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 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 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.10.2018 r. znak: PB.6740.1.94.2018.L zakończone zostało
postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 24.08.2018 r., złożonego przez Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13,
38-400 Krosno, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmującego:
budowę budynku magazynowo-biurowego Centrum Logistycznego, budynku portierni, budynków
produkcyjnych, układu dróg wewnętrznych, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną
i zewnętrzną oraz etapowaniem inwestycji – dwa etapy i rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania
nadziemnego i podziemnego, na działkach nr ew. 417, 3/67, 3/69, 3/78, 3/79, 3/75, 3/73, 3/71, 3/52, 3/51, 3/36,
3/34, 3/35, 3/33 i 2/6 w obrębie Przemysłowa przy ul. Tysiąclecia 13 w Krośnie.
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul.
Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14
dni, tj. w dniach od 09.10.2018 r. do 23.10.2018 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w
Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w
godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Anna Dąbrowska-Laskoś

Publikujący

Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:04

Modyfikacja

Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2018-10-09 08:09

Rejestr zmian

obwieszczenie
Krosno, 2018-08-22
Obwieszczenia

2018-10-09

Obwieszczenia
Znak: BA.6740.2.202.2013.D
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
Prezydent Miasta Krosna
ZAWIADAMIA
o wznowieniu z urzędu postępowania
w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27.12.2013 r. nr 8/2013 znak:
BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń (tj. od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 5 września 2018 r.) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna :
http://www.bip.umkrosno.pl/.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane
są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2018-08-22

Publikujący

Danuta Knap

2018-08-22 14:16

Rejestr zmian

obwieszczenie

PREZYDENT MIASTA KROSNA
ZAWIADAMIA
o wydaniu w dniu 18.07.2018 r. postanowienia znak: PB.6740.2.107.2018.D w sprawie uzupełnienia wniosku o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n.: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie”, na działkach
w obrębie ewidencyjnym Suchodół, w zakresie projektu budowlanego.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta
Obwieszczenia

Obwieszczenia
Krosna ul. Lwowska 28A, pok. 217, w godzinach pracy urzędu.
Ww. postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 19.07.2018 r. do
dnia 2. 08.2018 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane
są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2018-07-19

Publikujący

Danuta Knap

2018-07-19 09:10

Rejestr zmian

obwieszczenie
Krosno, 19.06.2018 r.
Znak: PB.6740.2.107.2018.D
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,
z dniem 12 czerwca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie” na działkach w
obrębie ewidencyjnym Suchodół:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 2289.
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 2179/3 (2179/1);
2043/1 (2043); 2044/1 (2044); 2068/1 (2068); 2058/44 (2058/24); 2058/46 (2058/28); 2058/48 (2058/29); 2058/50
(2058/30); 2058/52 (2058/33); 2058/34 (2058/4); 2058/36 (2058/7); 2058/38 (2058/10); 2058/40 (2058/19); 2058/42
(2058/23); 2088/20 (2088/8); 2088/12 (2088/2); 2088/14 (2088/3); 2088/16 (2088/4); 2088/9 (2088/5); 2088/18
(2088/6); 2088/1 (2288); 2180/3 (2180/2); 2287/12 (2287/7); 2287/10 (2287/6); 2287/8 (2287/4); 2286/1 (2286);
2285/3 (2285/2); 2284/14 (2284/9); 2284/12 (2284/3); 2284/16 (2284/10); 2284/18 (2284/11); 2283/7 (2283/2);
2283/9 (2283/6); 2281/2 (2281/1); 2280/1 (2280); 2279/7 (2279/5); 2279/9 (2279/6); 2278/12 (2278/8); 2278/14
(2278/9); 2278/10 (2278/7); 2277/3 (2277/1); 2276/1 (2276); 2275/3 (2275/2); 2274/3 (2274/2); 2273/5; 2272/7
(2272/5); 2272/9 (2272/6); 2271/1 (2271); 2270/1 (2270); 2269/1 (2269); 2268/1 (2268); 2267/1 (2267); 2265/1
Obwieszczenia

Obwieszczenia
(2265); 2264/1 (2264); 2263/1 (2263); 2261/1 (2261); 2260/1 (2260); 2259/1 (2259); 2258/1 (2258); 2247/1 (2247);
2246/1 (2246); 2245/1 (2245); 2244/1 (2244); 2243/1 (2243); 2242/1 (2242); 2241/1 (2241); 2240/1 (2240); 2239/1
(2239); 2238/1 (2238); 2237/6 (2237/2); 2237/8 (2237/5); 2218/1 (2218); 2217/1 (2217); 2216/1 (2216); 2215/1
(2215); 2214/8 (2214/5); 2214/6 (2214/4); 2213/5 (2213/3); 2213/7 (2213/4); 2212/3 (2212/1); 2298/1; 2298/3
(2298/2); 2297/1 (2297); 2296/3 (2296/2); 2295/10 (2295/3); 2295/12 (2295/4); 2295/18 (2295/9); 2295/16 (2295/8);
2295/14 (2295/7); 2294/8 (2294/1); 2294/12 (2294/5); 2294/10 (2294/2); 2293/22 (2293/6); 2293/24 (2293/7);
2293/16 (2293/2); 2293/18 (2293/3); 2293/20 (2293/4); 2292/14 (2292/3); 2292/16 (2292/5); 2292/18 (2292/9);
2291/3 (2291/1); 2291/5 (2291/2); 2290/1 (2290); 2305/1 (2305); 2306/1 (2306); 2307/4 (2307/1); 2308/1 (2308);
2309/5 (2309/1); 2310/1 (2310); 2311/1 (2311); 2312/1 (2312); 2313/1 (2313); 2314/5 (2314/1); 2315/5 (2315/1);
2316/6 (2316/1); 2316/8 (2316/2); 2317/7 (2317/3); 2317/9 (2317/5); 2317/11 (2317/6); 2319/6 (2319/1);2319/8
(2319/2); 2320/5 (2320/1); 2321/1 (2321); 2322/3 (2322/1); 2323/10 (2323/3); 2323/12 (2323/4); 2323/14 (2323/5);
2323/8 (2323/1); 2326/1 (2326); 2327/1 (2327); 2328/1 (2328); 2329/5 (2329/1); 2346/1 (2346); 2329/7 (2329/2),
2330/8 (2330/3); 2330/10 (2330/4); 2330/12 (2330/5); 2332/1 (2332); 2333/1 (2333); 2336/1 (2336); 2337/1 (2337);
2339/1 (2339); 2340/1 (2340); 2341/1 (2341); 2342/1 (2342); 2343/3 (2343/1); 2344/1 (2344); 2345/1 (2345);
2347/1 (2347); 2348/3 (2348/1); 2348/5 (2348/2); 2349/8 (2349/4); 2349/6 (2349/1); 2350/1 (2350); 2351/7
(2351/3); 2351/9 (2351/4); 2351/5 (2351/2); 2352/1 (2352); 2353/1 (2353); 2354/1 (2354); 2355/3 (2355/1); 2476/7
(2476/1); 2476/9 (2476/2); 2357/1 (2357).
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 2179/4 (2179/1);
2043/2 (2043); 2044/2 (2044); 2058/45 (2058/24); 2058/49 (2058/29); 2058/51 (2058/30); 2058/53 (2058/33);
2058/35 (2058/4); 2058/37 (2058/7); 2058/39 (2058/10);
2058/41 (2058/19); 2058/43 (2058/23); 2088/13 (2088/2); 2088/15 (2088/3);
2088/17 (2088/4); 2088/10 (2088/5); 2288/2 (2288); 2180/4 (2180/2); 2287/13 (2287/7);
2287/11 (2287/6); 2287/9 (2287/4); 2286/2 (2286); 2285/4 (2285/2); 2284/15 (2284/9); 2284/13 (2284/3); 2284/17
(2284/10); 2284/19 (2284/11); 2283/8 (2283/2);
2283/10 (2283/6); 2281/3 (2281/1); 2280/2 (2280); 2279/8 (2279/5); 2279/10 (2279/6);
2278/13 (2278/8); 2278/15 (2278/9); 2278/11 (2278/7); 2277/4 (2277/1); 2274/4 (2274/2);2272/10 (2272/6); 2271/2
(2271); 2270/2 (2270); 2269/2 (2269); 2268/2 (2268); 2267/2 (2267); 2264/2 (2264); 2263/2 (2263); 2260/2 (2260);
2259/2 (2259); 2258/2 (2258); 2247/2 (2247); 2243/2 (2243); 2237/7 (2237/2); 2237/9 (2237/5); 2218/2 (2218);
2217/2 (2217); 2214/7 (2214/4); 2213/6 (2213/3); 2213/8 (2213/4); 2212/4 (2212/1); 1899/4; 2298/4 (2298/2);
2296/4 (2296/2); 2295/11 (2295/3); 2295/13 (2295/4); 2295/19 (2295/9); 2295/17 (2295/8);2295/15 (2295/7);
2294/9 (2294/1); 2294/13 (2294/5); 2294/11 (2294/2); 2293/23 (2293/6); 2293/25 (2293/7); 2293/17 (2293/2);
2293/19 (2293/3); 2293/21 (2293/4); 2292/15 (2292/3); 2292/19 (2292/9); 2291/4 (2291/1); 2291/6 (2291/2); 2290/2
(2290); 2180/5 (2180/2); 2305/2 (2305); 2306/2 (2306); 2307/5 (2307/1); 2308/2 (2308); 2309/6 (2309/1); 2310/2
(2310); 2314/6 (2314/1); 2315/6 (2315/1); 2316/7 (2316/1); 2316/9 (2316/2); 2317/8 (2317/3); 2317/10 (2317/5);
2317/12 (2317/6); 2319/7 (2319/1); 2323/11 (2323/3); 2323/13 (2323/4); 2323/15 (2323/5); 2323/9 (2323/1); 2326/2
(2326); 2329/8 (2329/2); 2330/11 (2330/4); 2330/13 (2330/5); 2332/2 (2332); 2339/2 (2339); 2343/4 (2343/1);
2344/2 (2344); 2345/2 (2345); 2347/2 (2347); 2348/4 (2348/1); 2348/6 (2348/2); 2349/9 (2349/4); 2349/7 (2349/1);
2351/8 (2351/3); 2351/10 (2351/4); 2351/6 (2351/2); 2352/2 (2352); 2353/2 (2353); 2354/2 (2354); 2355/4 (2355/1);
2476/8 (2476/1); 2476/10 (2476/2); 2357/2 (2357).
W nawiasie działki przed podziałem.
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację ww.
inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku
Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19.06.2018 r. do 02.07.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku
„Nowe Podkarpacie” w dniu 27.06.2018 r..
Pan(i) może w ciągu 14-tu dni od dnia zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w
Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A, pok. nr 217
w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane
są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

więcej

Obwieszczenia

Obwieszczenia
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2018-06-19

Publikujący

Danuta Knap

2018-06-19 12:00

Rejestr zmian

obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),

Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr 1/2018
z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: PB.6740.2.5.2018.D

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” wydanej na rzecz
Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna, na działkach wymienionych w decyzji w
obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu
Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o
środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 10.04.2018 r. do 23.04.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku
„Nowe Podkarpacie”.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia
w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2018-04-10

Publikujący

Danuta Knap

2018-04-10 11:54

Rejestr zmian

obwieszczenie
Krosno, 27.02.2018 r.
Znak: PB.6740.2.5.2018.D
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A,

Obwieszczenia

Obwieszczenia
z dniem 17 stycznia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie” na
działkach w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 571/6; 624/1; 624/2; 911/4; 996; 3335/7; 627/6;
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 625; 623/1; 626/13; 626/19 (626/14); 623/3 (623/2);
626/17 (626/10); 626/15 (626/9); 1021/1 (1021); 1022/1 (1022); 1023/1 (1023); 911/6 (911/5);
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 626/2; 1021/2 (1021); 911/7 (911/5); 1025/1;
1025/2; 1044/4; 1068; 615/14; 623/4 (623/2); 626/20 (626/14); 626/18 (626/10).
W nawiasie działki przed podziałem.
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację ww.
inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku
Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 27.02.2018 r. do 12.03.2018 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku
„Nowe Podkarpacie” w dniu 07.03.2018 r..
Pan(i) może w ciągu 14-tu dni od dnia zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w
Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217
w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2018-02-27

Publikujący

Danuta Knap

2018-02-27 09:07

Rejestr zmian

obwieszczenie
PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28a
..................................................
(oznaczenie organu wydającego pismo)

Krosno, dn. 25.10.2017 r.
znak: PB.6740.1.99.2017.L

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 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 2017 r. poz. 1405), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 24.10.2017 r. znak: PB.6740.1.99.2017.L zakończone zostało
postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 31.08.2017r., złożonego przez DIOXID Sp. z o. o., ul. Michała Mięsowicza
4a, 38-400 Krosno, w przedmiocie:
zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krosna, nr 48/2017 z dnia 15.02.2017 r., znak
PB.6740.1.213.2016.L, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę
i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego i technicznego na budynek
produkcyjno-socjalno-techniczny, na działkach nr ew. 58/8 i 58/11, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa przy
ul. Michała Mięsowicza 4a w Krośnie, w zakresie zmiany projektu zagospodarowania i projektu
architektoniczno-budowlanego, polegającej na przebudowie budynku produkcyjno-socjalno-technicznego wraz
ze zmianą zamierzanego sposobu użytkowania części pomieszczeń piętra (zaplecza socjalnego)
na laboratorium zakładowe oraz lokalizacją linii galwanicznej w hali produkcyjnej (będącej w trakcie budowy) i
rozbudowie budynku o łącznik komunikacyjny.

Obwieszczenia

Obwieszczenia
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul.
Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14
dni, tj. w dniach od 25.10.2017 r. do 08.11.2017 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w
Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a w Krośnie pok. nr 216 w
godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Anna Dąbrowska-Laskoś

Publikujący

Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2017-10-25 09:07

2017-10-25

Rejestr zmian

obwieszczenie
Znak: BA.6740.2.202.2013.D

Krosno, 2017-09-07

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r., poz. 1257), w związku z art. 11c i art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),

Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia
o wydaniu postanowienia z dnia 07.09.2017 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D

o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na błędnie wpisanych działkach dotyczących terenu niezbędnego, objętych
ww. inwestycją – popełnionej w decyzji nr 8/2013 z dnia 27.12.2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie” (obręb ewidencyjny Krościenko Niżne).
W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel.
13 4743 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.
Ponadto informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 07.09.2017 r. do 20.09.2017 r., na tablicach ogłoszeń urzędu
oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2017-09-07

Publikujący

Danuta Knap

Rejestr zmian

Obwieszczenia

2017-09-07 10:50

Obwieszczenia

obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2016 r., poz. 23 z póż.zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr 1/2017
z dnia 15 maja 2017 r. znak: PB.6740.2.51.2017.D

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową
parkingu w Krośnie” wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Krosna – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Krosna,
na działkach wymienionych w decyzji w obrębie ewidencyjnym Polanka.
Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu
Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o
środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Ponadto informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r. oraz w prasie lokalnej tygodniku
„Nowe Podkarpacie”.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia
w urzędzie gminy lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2017-05-15

Publikujący

Danuta Knap

2017-05-15 15:08

Rejestr zmian

obwieszczenie
Krosno, 19.04.2017 r.
Znak: PB.6740.2.51.2017.D
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2017
r. zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Krosna znak: PB.6740.2.51.2017.D w sprawie
wyrażenia zgody
na odstępstwo od przepisów określonych w art. 53 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1727), dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi bocznej od ulicy ks. J. Popiełuszki łącznie
z budową parkingu w Krośnie”- obręb Polanka, w sąsiedztwie linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko, umożliwiające:
-wykonanie przedmiotowej inwestycji w odległościach mniejszych niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego i 20,0 m od osi
skrajnego toru kolejowego,
- oraz wykonywanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4,0 m od terenu kolejowego.
Z treścią ww. postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu
Obwieszczenia

Obwieszczenia
Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto
informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19 kwietnia 2017 r. do 3 maja 2017 r. oraz w prasie lokalnej
tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26 kwietnia 2017 r.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2017-04-19

Publikujący

Danuta Knap

2017-04-19 12:28

Rejestr zmian

obwieszczenie
Krosno, 11.04.2017 r.
Znak: PB.6740.2.51.2017.D
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a,
z dniem 30 marca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla tematu p.n: „Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową
parkingu w Krośnie” na działkach w obrębie ewidencyjnym Polanka:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 232;
2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren (pas drogowy): 363; 352/2; 253/2; 254/21; 354/30 (354/14); 354/18;
352/3 (352/1); 353/3 (353/1); 354/22 (354/20); 354/24 (354/19); 354/26 (354/17); 354/28 (354/16);
3. Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 352/4 (352/1); 353/4 (353/1); 354/23 (354/20);
354/25 (354/19); 354/31 (354/14); 354/27 (354/17); 354/29 (354/16).
W nawiasie działki przed podziałem.
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację ww.
inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek.
Ponadto informacja o wszczęciu została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna (na budynku
Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a i przy ul. Staszica 2), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 11.04.2017 r. do 25.04.2017 r. oraz w prasie lokalnej: tygodniku
„Nowe Podkarpacie” w dniu 19.04.2017 r..
Pan(i) może w ciągu 14-tu dni od dnia zawiadomienia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w
Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a, pok. nr 217
w godzinach pracy urzędu.

więcej
Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2017-04-11

Publikujący

Danuta Knap

Rejestr zmian
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Przejdź do archiwum

Obwieszczenia
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