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Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia
19.05.2022 r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 t.j z
dnia 2021-04-21) oraz art. 21, ust. 2, pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021.12.21) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 maja
2022 rok został złożony wniosek o pozwolenie na budowę ( uzupełniony o braki formalne w dniach: 13-05-2022 rok
oraz 19-05-2022 rok) na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa zespołu dwóch hal produkcyjnych foli miedzianej
wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz powiązaną infrastrukturą techniczną – ETAP I obejmujące:
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Halę produkcyjną nr 1 ( BU 1) wraz z zapleczem socjalno-biurowym;
Halę produkcyjną nr 2 (BU 2) wraz z zaplecze socjalno-biurowym;
Budynek oczyszczalni ścieków (BU 4);
Budynek magazynu opakowań (BU 5);
Budynek magazynu surowców (BU 6);
Budynek składowania odpadów (BU 7);
Budynek warsztatu (BU 8);
Stację transformatorową ( 3 transformatory olejowe) z budynkiem GPO (Główny Punkt Odbioru - BU 9);
Budynek kotłowni gazowej (BU 10);
Budynek pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody ( BU 11);
Budynek wartowni ( BU 12);
Estakadę technologiczną łączącą halę nr 1 i halę nr 2 z budynkiem kotłowni;
Wagi samochodowe ( 2 sztuki);
Zewnętrzne instalację: wodociągową wody bytowej, wodociągową wody technologicznej, przeciwpożarową,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej (wraz z dwoma zbiornikami
retencyjnymi wody czystej i wody brudnej) gazu, elektryczną oraz teletechniczną;
Dwa parkingi dla samochodów osobowych ( parking dla samochodów osobowych pracowników produkcyjnych
i biurowych oraz gości, parking dla samochodów osobowych dyrekcji);
Drogi wewnętrzne wraz z placami składowymi i manewrowymi;
Drogę dojazdową do terenu inwestycji ( na działkach nr 106/2, 105, 159/1);
Przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej ( ul. Grabskiego, dz. nr 77/20, 106/1).

Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP Z.O.O UL. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14, 37-450 STALOWA WOLA.
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