
REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, 2014-08-
OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.400.4.10.2014.GJ-3

OBWIESZCZENIE

Nawiązując do wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Ułanów z dnia 8 lipca 2014 r.
znak: 1.270/45/2014 r. w sprawie autoryzacji Ekspertyzy zgodności projektu z wymogami
Ramowej Dyrektywy Wodnej, pn.: „Budowa małego zbiornika retencyjnego w Ulano wie",

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 17 lipca 2014 r. wszczęto na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Ułanów
procedurę oceny zgodności projektu pn.: „Budowa małego zbiornika retencyjnego
w Ulano wie", z postanowieniami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (w skrócie RDW). Przepisy RDW
zobowiązują każde państwo członkowskie do osiągnięcia dobrego stanu wód do 2015 roku,
a w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym.

Na potrzeby oceny przedmiotowego projektu z wymogami RDW Inwestor sporządził
niezbędną dokumentację w postaci Ekspertyzy.

Z ww. Ekspertyzą i jej załącznikami, każdy może zapoznać się w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy Al. Józefa Piłsudskiego 38,
35-001 Rzeszów, pok. 46, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie: od 4 sierpnia 2014 r. do
26 sierpnia 2014 r.

W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej
Ekspertyzy ustnie do protokołu, pisemnie na powyższy adres oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013, póz. 262 j.t.), na adres poczty elektronicznej:
sekretariat.rzeszowfgjrdos. gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie
będą rozpatrywane.
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Otrzymują:
1) Burmistrz Gminy i Miasta Ułanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ułanów
2) Społeczeństwo poprzez wywieszenie obwieszczenia w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz
za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Ułanów

Do wiadomości:
1) WOOŚ; a/a + tablica ogłoszeń.
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