
REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Rzeszów, dnia 12 czerwca 2018 r.

W RZESZOWIE G m iny  Mielec
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.11.4.2018.BK.9

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I 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 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Mielec, 
reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią Marię Kęczkowska, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Sp. z o. o. w Kielcach, Al. Na Stadion 50, 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, 
w Gminie Mielec;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) w dniu 30 maja 2018 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi
1 przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec;

2) w dniu 12 czerwca 2018 r., pismem znak: WOOŚ.420.11.4.2018.BK.10 zobowiązano 
Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej wraz 
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 
przedsięwzięcia; termin uzupełnienia dokumentu został wyznaczony na dzień 29 czerwca 
2018 r.; po przedłożeniu uzupełnień, zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne 
w celu wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia 
wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 45 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), 
w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 -  15.30.


