
                                
            REGIONALNY DYREKTOR            Rzeszów, dnia 14 marca 2018 r. 

            OCHRONY ŚRODOWISKA 

                      W RZESZOWIE 
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 
 
              WOOŚ.4260.17.10.2017.AH.7 
 
 
        Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 
        Plac Wolności 14, 37-400 Nisko 
 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z 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.), odnośnie postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie 
projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami 
w m. Nisko + Racławice Etap II”, przesyłam w załączeniu obwieszczenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 marca 2018 r., znak: 
WOOŚ.420.12.2.2018.AH.4, zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu 
przedmiotowego postępowania oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ws. wydania opinii dot. 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. 

 

Jednocześnie, zwracam się z uprzejmą prośbą o powiadomienie stron postępowania 
poprzez wywieszenie ww. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Urzędu, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia lub w inny zwyczajowo przyjęty 
na terenie gminy sposób. 

Obwieszczenie dla stron postępowania należy wywiesić najpóźniej w dniu 
15 marca 2018 r. i pozostawić przez minimum 14 dni, tj. do dnia 30 marca 2018 r. 

 

Nadmieniam, że ww. dokument zostanie również umieszczony na Tablicy ogłoszeń 
oraz stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
(http://rzeszow.rdos.gov.pl/) w dniu 15 marca 2018 r. 
 Mając na uwadze zachowanie obowiązującej procedury administracyjnej, proszę 
o powiadomienie mnie o trybie i terminie powiadomienia stron przedmiotowego 
postępowania. 
 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
Otrzymują: 
1. adresat - doręczenie elektroniczne e-PUAP 
Do wiadomości: 
1. WOOŚ; aa 



                                
            REGIONALNY DYREKTOR       Rzeszów, dnia 14 marca 2018 r. 

            OCHRONY ŚRODOWISKA 

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

              WOOŚ.420.12.2.2018.AH.4 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l 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.) i art. 49 oraz 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 z dnia 29 
stycznia 2018 r. Pana Józefa Jamro, działającego z upoważnienia Miejskiego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Racławice Etap II”, 

 
 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

 

1) o wszczęciu w dniu 26 lutego 2018 r. postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + 
Racławice Etap II”, 
2) o wystąpieniu w dniu 14 marca 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Nisku, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko ww. przedsięwzięcia, 
3) o wystąpieniu w dniu 14 marca 2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ws. wydania opinii dot. 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. 
 
 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 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), 
w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30. 
 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
 
 
 

Otrzymują: 
1. P. Józef Jamro (Pełnomocnik Inwestora), TITUTO Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów 
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, 
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 
Do wiadomości: 
1. WOOŚ; aa 


