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OBWIESZCZENIE 

Stosowanie 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 2016 r., poz. 353, ze zm.) i art. 49 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1257), w związku z wnioskiem Gminy Pysznica, reprezentowanej przez Pełnomocnika – 
Biuro Projektów MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk, ul. Ratajczaka 10, 
21 – 040 Świdnik, z dnia 31 maja 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kłyżowie, gmina Pysznica; 
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ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

o wszczęciu w dniu 28 czerwca 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kłyżowie, gmina Pysznica. 

W dniu 04 lipca 2017 r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Jednocześnie informuję, że komplet przedłożonej dokumentacji, obejmujący 
m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia i pismo skierowane do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli o wydanie przedmiotowej opinii, jest dostępny 
do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, przy Al. Józefa Piłsudskiego 38 (pokój nr 61), w godzinach pracy 
Urzędu. 
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Otrzymują: 
1. Biuro Projektów MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk, ul. Ratajczaka 10, 21 – 040 Świdnik 
2. Gmina Pysznica, ul. Wolności 322, 37 – 403 Pysznica – doręczenie za pośrednictwem platformy ePUAP 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Pysznica, 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 ad acta 


