
Jodłowa dnia 08.07.2015r 
 
 
 
                                          OBWIESZCZENIE 
                                    o udziale społeczeństwa  
 
        Stosownie do art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 73 ust. 1, art. 33 ust.1 i art. 79 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  
                      
                                           zawiadamiam 
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: 
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jodłowa” na działkach nr 216/1, 1554/1, 2142/4, 
2142/5, 2144/1, 2144/2, 3806 położonych w Jodłowej, 
  
  
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.05.2015r na wniosek Gminy Jodłowa, Jodłowa 
1A, 39-225 Jodłowa, reprezentowanej przez Wójta Gminy Jodłowa P. Robert Mucha.  
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt 
Gminy Jodłowa, a organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Dębicy.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy ostatecznym postanowieniem  
z dnia 1 czerwca 2015 r. znak: PSNZ.465-23/15 wydał opinię o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 2 lipca 2015r  
znak: WOOŚ.4240.2.26.2015.PM-5 wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia pn: Budowa 
oczyszczalni ścieków dla Gminy Jodłowa” , istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.  
Po dokonaniu analizy pełnego materiału oraz uwzględnieniu opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Dębicy, Wójt Gminy Jodłowa postanowieniem z dnia 08.07.2015r. znak: 
IZP.6220.4.2015.MT stwierdził, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
Wójt Gminy Jodłowa pismem z dnia 8.07.2015r znak: IZP.6220.4.2015.MT przesłał raport 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie celem dokonania 
uzgodnienia warunków realizacji wnioskowanego zamierzenia, oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy celem wydania opinii. 
Na podstawie art. 79 ust. 1 ww. ustawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.  
Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.  
Wyznacza się społeczeństwu termin 21 dni (tj. od 08.07.2015r do 29.07.2015r), na 
zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie 



pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Jodłowa, pokój nr 9 godzinach pracy 
Urzędu (tj. poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku od 7.00 do 
15.00).  
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz 
elektronicznie na adres: ug_jodlowa@wp.pl.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jodłowa.  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jodłowa: www.ugjodlowa.itl.pl/bip,  
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości 
Jodłowa oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji.  
Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Gmina Jodłowa. 
 
 
                                                                                Wójt Gminy Jodłowa 
                                                                                Robert Mucha 
  
Umieszczono: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jodłowa 
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Jodłowa  
3. Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji  
4. A/a  
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