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OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., póz. 1235 z późn.
zm.), w związku z wnioskiem 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego, ul. Nowowiejska 28A,
00-911 Warszawa, w imieniu którego działa Pan Piotr Urbański reprezentujący Biuro
Projektowe HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 18/14, 80-180 Gdańsk, w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji (przebudowie i rozbudowie) istniejącego lądowiska dla
helikopterów „Maziarnia" wraz z budową sieci średniego napięcia i stacji trafo będącego
częścią infrastruktury lotniczej na terenie kompleksu wojskowego K-3187 Nowa Dęba
zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 4025/1, 4051/1, 4052 obr. Krzątka,
w gminie Majdan Królewski, w powiecie kolbuszowskim;
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PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 25 czerwca 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji (przebudowie
1 rozbudowie) istniejącego lądowiska dla helikopterów „Maziarnia" wraz z budową sieci
średniego napięcia i stacji trafo będącego częścią infrastruktury lotniczej na terenie
kompleksu wojskowego K-3187 Nowa Dęba zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr
4025/1, 4051/1, 4052 obr. Krzątka, w gminie Majdan Królewski, w powiecie kolbuszowskim.

Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego
postępowania dokumentacją społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 42,
w godzinach 7.30 - 15.30. REGIONALNY

OCHRONA ŚRODOWISKA
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Otrzymują:

1. P. Piotr Urbański- pełnomocnik Inwestora, Biuro Projektowe HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Złota 20, 80-297
Banino,
2. Społeczeństwo zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Do wiadomości
1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
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