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OBWIESZCZENIE 

Stosownie 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 2017 r., poz. 1405) i art. 49 oraz 
art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 26 maja 2017 r. PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 
w imieniu którego występuje Pani Ewa Makosz Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Centrali 
Spółki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec 
- Dębica”; 

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 

 
o wezwaniu w dniu 08 sierpnia 2017 r. Inwestora, do uzupełnienia przedłożonej wraz 
z wnioskiem o wydanie ww. decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia. 
 Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia 
wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa 
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu. 
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(-) 

Wojciech Wdowik 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. P. Ewa Makosz Dyrektor Biura Ochrony Środowiska ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew 
Narodowa, 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 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Tuszów Narodowy, 39 – 332 Tuszów Narodowy 225, 
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 
4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 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 
5. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Mielec, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, zgodnie 
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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 
6. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, 
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 
7. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, 
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 
8. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, 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 
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