
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia 12 stycznia 2018 r.
OCHRONY ŚRODOWISKA 

W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 

WOOŚ.4200.6.2017. JG.31

OBWIESZCZENIE

Stosownie do 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 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1257) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz 
z budową mostu na rzece Wisłoka”

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 12 stycznia 2018 r. pismem znak: WOOŚ.4200.6.2017.JG.30 zobowiązano 
Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Termin uzupełnienia został wyznaczony na dzień 31 marca 2018 r.

Po przedłożeniu uzupełnień, zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne 
w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)
Radosław Jędral

Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska' 
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1. P. Jarosław Jochymek, Biuro Budowy, 36-001 Trzebownisko 22
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, 
zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- doręczenie 
elektroniczne e-PUAP
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, zgodnie 
z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- doręczenie elektroniczne e- 
PUAP
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