OBWIESZCZENIE
z dnia 01 czerwca 2020r.

Na podstawie art.72 ust.6 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.
z 2020r., poz. 283 z późn.zm.), stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U. z 2020r. poz.256)
STAROSTA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI

zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr 264 / 2020 z dnia 28 maja 2020r. (znak sprawy WAB.6740.2.74.2020)
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Safran
Transmission Systems Poland Sp. z o.o., ul. Partyzantów 29, 39-120 Sędziszów Młp.
obejmującego:
• budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego przekładni silników lotniczych
z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, w tym instalacje wewnętrzne: wod.-kan.,
gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, fotowoltaiczna, elektryczna,
teletechniczna, deszczowa wraz z zewnętrznymi odcinkami instalacji: elektrycznej,
wodociągowej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
• przebudowę budynku hali 104,
• przebudowę zewnętrznych odcinków instalacji: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej,
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, ciepłowniczej i elektrycznej,
• budowę podziemnego kanału technologicznego dla przebudowywanych instalacji
- na działkach nr ewid.: 499/13, 499/17, 499/18, 499/20, 499/46 położonych w obrębie
ewidencyjnym Sędziszów Małopolski, w jednostce ewid. Sędziszów Młp.- miasto.
Dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, I piętro, pokój 216.
Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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