
STAROSTA KŁODZKI 
? ul. Okrzei 1 
57-300 KŁODZKO 

Kłodzko, 09.07.2021 r. 
ZPAiB.6740.3.68.2021 .AB4 

INFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO 
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

Na podstawie art. 21, art, 22 oraz art. 23 ust. 1 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 (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05 z pożn. zmian.) 
informuję, że w dniu 09.07,2021 r. została zamieszczona informacja o złożonym wniosku w sprawie 
pozwolenia na budowę obejmującą : przebudowę fragmentu części hali produkcyjnej oraz dobudowę 
technologicznie powiązanych : kotłowni i ziębni w istniejącym zakładzie produkcji pianki poliuretanowej, 
zlokalizowanym przy ul. Spacerowej 26 w miejscowości Nowa Ruda, nr ewid. gruntów: 2/2 i 2/6, AM-4, 
obręb 8-Słupiec, jednostka ewidencyjna Nowa Ruda-miasto. 

Sporządziła; Justyna Szwed 



LP. Karta informacyjna 

1 Numer karty/rok 
/2021 

2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji 

3 Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, 
ochrona powierzchni ziemi, ochrona 
przed hałasem 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu przebudowa fragmentu części hali 
produkcyjnej oraz dobudowa 
technologicznie powiązanych: kotłowni 
i ziębni w istniejącym zakładzie produkcji 
pianki poliuretanowej, zlokalizowanym 
przy ul. Spacerowej 26 w miejscowości 
Nowa Ruda. 

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

Nr ewid. gruntów: 2/2 i 2/6, AM-4, obręb 
8-Słupiec, jednostka ewidencyjna Nowa 
Ruda-miasto. 

7 Znak sprawy ZPAiB.6740.3.68.2021 .AB4 

8 Dokument wytworzył Inspektor ds. pozwoleń na budowę 

9 Data dokumentu 09.07.2021 

10 Dokument zatwierdził Dyrektor Wydziału Budownictwa 

11 Data zatwierdzenia dokumentu -

12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1 
+48 74 8657578 
DOwiat(S)DOwiat.klodzko.Dl 

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy 

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 

17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji Nie dotyczy 

18 Uwagi Nie dotyczy 

Z up, STAROSTY 

Tomasz /kerwiński 
DYREKTOR 

Wydiialu Zagospodłrolania Pi/'esu^cnn; 
Architelrtury i iudownrrf/-


