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OBWIESZCZENIE
na podstawie Zaleceń Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska

i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych
instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia

współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013
wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu
7 lipca 2014 r. Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie -
Pan Robert Kęsy, przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie
opracowanie pn.: „Ekspertyza wpływu robót budowlanych w ramach operacji pn. „Jaz na rzece Łasica
w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów", na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1,
w związku z art. 4.7 Dyrektywy 2006/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. WE L
327 z 22.12.2000 r.)", zwanej „Ramową Dyrektywą Wodną" (autorstwa firmy BIOLEKO Badania
i Dokumentacja Środowiskowa reprezentowanej przez p. Karolinę Pietruczuk), dalej zwanej
„Ekspertyzą".

Ekspertyza została sporządzona w celu wykazania zgodności powyższego przedsięwzięcia
z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
dokona autoryzacji całości dokumentacji.

Każdy może zapoznać się z ww. dokumentami w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie - ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, w godzinach 9°° - 15°°, od dnia podania
niniejszych informacji do publicznej wiadomości, składać uwagi i wnioski odnośnie przedmiotowej
ekspertyzy w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do protokołu lub 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), w terminie 21 dni od daty obwieszczenia.

Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie. Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez
rozpatrzenia.
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Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (21 dni) w:
Q) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów;
3. miejscu realizacji inwestycji - odpowiedzialny Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Warszawie, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa.

Po upływie terminu obwieszczenia, obwieszczenie
należy niezwłocznie odesłać na adres: Wywieszono dnia .
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa Zdjęto dnia

(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)


