
                                                                                                                                                
 

Mielec, 20.02.2017r.  
 

 
 RGP.6220.1.2015 

 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 
Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. , poz. 23), art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt. 1, art. 75 
ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 
353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2017r. wydana została 
decyzja  Wójta Gminy Mielec  Znak RGP.6220.1.2015  o   środowiskowych 
uwarunkowaniach   bez  przeprowadzenia oceny oddziaływania   na  środowisko dla  
przedsięwzięcia  pn: „Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 
rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz 
wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej 
elektrowni wodnej „Mielec”, budowa budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 
MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15 kV, w miejscowości 
Podleszany na części działek nr ewid.  707, 1910 oraz w miejscowości Mielec na 
części działek nr ewid. 931, 936/1, 306, 755, 601/2, 1832 z wniosku Mała 
Elektrownia Wodna „Mielec” Zdzisława Bargiel i Wspólnicy Sp.J. ul. Dąbrowskiego 75, 
35-040 Rzeszów. Istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz 
dokumentacją sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie  w Referacie Gospodarki Przestrzennej w  siedzibie Urzędu Gminy Mielec 
ul. Głowackiego 5 w godz. 7.30-15.30   tel. 17 7745639 pok. nr 12 .   
Obwieszczenie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielcu 
ul.Głowackiego 5, Urzędu Miasta Mielec ul.Żeromskiego 26, stronie internetowej BIP, 
oraz w miejscu realizacji inwestycji. 
Niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone Stronom po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia . 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Wójt 

/-/ inż.Józef Piątek 
 
 
 
Sprawę prowadzi: inspektor Anna Domanik (tel. 17 7745639) - pok. nr 12 

 


