
  
                                                         Mielec, dnia 10.01.2017 r. 
 

znak: RGP.6722.2.2016 
OBWIESZCZENIE 

 
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości Szydłowiec 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 
353 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mielec Uchwały  
Nr XXII/142/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości 
Szydłowiec obejmującego dwa obszary: 
1) obszar „A”, położony w miejscowości Szydłowiec, na terenach lasów, pomiędzy granicą gminy Mielec  

i miasta Mielca biegnącą wzdłuż drogi do miejscowości Trześń, trasą wzdłuż drogi leśnej w kierunku 
wschodniej obwodnicy miasta Mielca a następnie w kierunku południowym wzdłuż tej obwodnicy,  
a granicą gminy Mielec i miasta Mielca biegnącą wzdłuż ul. Wojska Polskiego na terenie miasta; 

2) obszar „B”, położony w miejscowości Szydłowiec obejmujący rejon ronda wschodniej obwodnicy miasta 
Mielca z drogą nr 875 relacji Mielec-Leżajsk. 

Granice obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia planu są określone na załączniku 
graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz wnioski  
i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko planu miejscowego. 

Wnioski dotyczące planu miejscowego należy składać w Urzędzie Gminy Mielec,  
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w terminie do dnia 1.02.2017 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Wnioski i uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko planu miejscowego należy składać 
w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w terminie do dnia 1.02.2017 r. Wnioski  
i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres a.domanik@ug.mielec.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz 
powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mielec. 

 

 

Wójt Gminy Mielec 

/-/ inż. Józef Piątek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


