
Mielec, 31.08.2015 

 
 

OBWIESZCZENIE 
 
 
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze  zmian.) – dalej Ustawa ooś, 
Wójt Gminy Mielec podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 
 

1. Na sesji w dniu 26 sierpnia 2015 roku Uchwałą Nr X/65/2015 Rada Gminy Mielec przyjęła 
“Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielec”  

2. Do uchwalonego dokumentu “Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielec”, zostały 
załączone: 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Mielec, 

 Uzasadnienie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec dotyczące 
informacji nt. udziału społeczeństwa w postępowaniu Strategicznej Oceny 
Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Mielec z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, zawierające informację o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i 
w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z 
udziałem społeczeństwa, (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy ooś), 

 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 
dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także 
informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie 
właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i 
częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień 
dokumentu, (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy 
ooś). 

3. Z treścią uchwalonego przez Radę Gminy Mielec dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 
niniejszego obwieszczenia oraz z treścią prognozy, podsumowania i uzasadnienia, 
o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w Urzędzie  
Gminy w Mielcu przy ul. Głowackiego 5, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w 
godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej pod adresem 
http://www.gminamielec.bip.hsi.pl/ oraz  http://www.gmina.mielec.pl/. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi : Anna Domanik tel.177745639- pok.nr 12 
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