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OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 i art. 79 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 2013 r., póz. 1235 z późn. zm.), w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wałów przeciwpowodziowych na
rzece Wisłoce w km od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km od 0+150 do 2+008 -
dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i
gm. Przecław, woj. podkarpackie";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Na wniosek Województwa Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2013 r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
ww. przedsięwzięcia.

2. W dniu 9 lipca 2013 r. zostało wydane postanowienie, którym stwierdzono obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym określono zakres raportu
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

3. W dniu 14 listopada 2013 r. Wnioskodawca przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Rzeszowie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, celem dalszego kontynuowania postępowania.

4. Organem właściwym w sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie.

5. Organem właściwym do wydania opinii w spawie uzgodnienia warunków realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mielcu.

6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

7. Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie
informacyjnej 622/2013.

8. Informacja o przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku w karcie informacyjnej
1174/2013.



9. Przy piśmie z dnia 23 grudnia 2014 r., znak IM.403.53.ld.2014, Wnioskodawca
przedłożył w tut. Urzędzie uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko i wskazał jako Inwestora Marszałka Województwa Podkarpackiego
reprezentowanego przez Wnioskodawcę.

10. W dniach od 3 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r. każdy może zapoznać się
z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
i j ego uzupełnieniem wraz z załącznikami oraz pismem skierowanym do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu. Dokumenty te znajdują się do wglądu
w Wy dziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów),
w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące
przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

11. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
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Magdaleną O^abowska
II Z-ca Regionalnego DyiStora Ochrony Srodowitta

Otrzymują:
1. Marszałek Województwa Podkarpackiego - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,

ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
2. Społeczeństwo zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
za pośrednictwem Urzędu Gminy Mielec oraz Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

Do wiadomości:
WOOŚ, a/a
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