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POMOC TECHNI CZNA

NARODOWA STRATEG IA S PÓJ NOŚC I

UN IA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Gmina
Miast o Rzes zów

OBWIESZCZENIE
O

konsultacjach

społecznych

Na podstawie art. 39 w związk u z art . 54 ust. 2 ust aw y z dnia 3 p a ź d z i e rn i k a 2008 r.
o udostęp n ia n i u info rmacji o środowis ku i jego oc hron ie, udziale społeczeństwa w ochro nie
środowiska oraz o ocenach oddziaływan ia na ś rodowis ko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późno

zm.)

Wójt Gminy Świ lcza
podaj e do publiczn ej wiadomości informację
o możliwości zapoznania s ię z
1.

Prognozą oddziaływania

na

środowisko sporządzoną

programowo-przestrzenne

dla projektu dokumentu pt. Studium

wodno-ściekowej

gospodarki

Rzeszowskiego

Obszaru

Funkcjonalnego

2.

wodno-ściekowej

Projektem dokumentu pt . Studium programowo-przestrzenne gospodarki
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

3.

Opinią

Państwowego

Podkarpackiego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia

30.03.2015, znak: SNZ.9020.2.11.2015.BW
4. Opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2015, znak:
WOOŚ .411.2.7 .2015 .AP-4

Celem Studium jest

określenie

Terytorialnego (JST)

kierunków i rodzajów

współtworzące

działań,

jakie

mogą podjąć

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF), w celu

zidentyfikowanego wspólnego dla wszystkich gmin ROF problemu,
rozwiniętej

rodzaje

systemów

rozwiązania

na niedostatecznie
kierunki i

JST, w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i ochrony wód a
działań

oszacowanie koszt ów proponowanych
N a d rzę dn ym

polegającego

wodę. Uwzględniane zostaną

sieci kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w

działań

Samorządu

Jednostki

będą działania

priorytetem
kanalizacji

ściekowych .

gleby i wód na te renie ROF, jako

Wskazane

całości,

źródeł

i sposobów ich finansowania.

na rzecz ochrony i poprawy

oczyszcza lni

zbiorczej,

zagospodarowan ia osadów

i wskazanie
ścieków
zostaną

ja kości

komunalnych

kierunki

także

dzia łań

wó d pop rzez rozwój
oraz

instalacji

na rzecz poprawy

z uwzglę dnieniem poszczególnych JST,

wchodzących

do

jakości

w

s kła d

ROF.
Prognoza oddziaływania na środowisko
wynikającyc h

ściekowej

uwzględ n ia ocenę w pływ u

na środowisko wszystkich skutków

z realizacji projektowa nego Studium programowo-przestrzennego gospodarki wodno-

Rzeszowskiego

wskazanych w opiniach

Obszaru

właściwych

Funkcjonalnego

względem

zagadnień

ś rodowiskowych,

organów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach
"Konkursu dota cji na działania wspierające jednostki samo rządu terytorialnego w zakre sie pla nowan ia miej skich obszaró w
funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
w ramach Programu Operac yjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
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POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEG IA SPÓJ N OŚC I

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKIFUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Gmi na
Miasto Rzeszów

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Na uwagi czekamy do 17 sierpnia 2015 r.

1) Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Świlcza
zostaną

Zasadne wnioski
sporządzonej

wodno-ściekowej

prognozie

oddziaływania

środowisko

na

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego o i/lub Studium programowo-

przestrzennym gospodarki

2) Z niezbędną

umieszczone w

dla projektu dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne gospodarki

dokumentacją

wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

można zapoznać się:

sprawy

•

w załączeniu poniżej,

•

w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-0725 Świlcza 168, pok. 20, tel. 17 86-70 -134
jak

również

0.0 .,

•

Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z

przy ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów, tel. 178535 231, od

piątku

3) Uwagi

w siedzibie M iejskiego

do

w godz. 7:00 do 15:00, (we wtorki od godz. 7:00 do 17:00).

można składać

za

poniedziałku

pomocą

za pomocą formularza
środków

ug.swilcza@intertele.pl
"Konsu ltacje

(załącznik

komunikacji
ORAZ

społeczne-wod-kan" I

do pobrania):

elektronicznej

na

adres

sekretariat@mpwik.rzeszow.pl,
konieczności

bez

z

e-mail:
dopiskiem

opatrywania ich bezpiecznym

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18

września

2001 roku

o podpisie elektronicznym,
•

ustnie

do

protokołu,

w

siedzibie

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z 0 .0 .,
•

pocztą

na adres Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów

Kanalizacji Sp. z

0.0.

(ul. Naruszewicza 18,35-055 Rzeszów).
4) Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o

środowisku

od dzia ływania

i jego ochronie, udziale
na

środowisko,

społeczeństwa

uwagi lub wnioski

w ochronie

złożone

po

środowiska

upływie

oraz o ocenach

terminu pozostawia

się

bez rozpatrzenia.
5) Więcej inf ormacji na t emat projektu pn.: "Opracowanie dokumentów strategicznych
dla Rzeszow skiego Obsza ru Funkcjonalnego" i
funkcjonowania

Rzeszowskiego

źródeł

Obszaru

jego dofinansowania oraz utwo rzenia
Funkcjonalnego

na

stronie :

hUp ://www.rzeszow.pl!m iasto-rzeszow/rea Iizowa ne-pro jekty/ rzeszowski-obsza rfunkcjonalnyl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach
"Ko nkur su dotacji na dzialania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów
funkcjonalnyc h" ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-20/3
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Załączniki

UN IA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

do pobrania :

Prognoza

oddziaływania

na środowisko dla projektu dokumentu

Projekt

dokumentu

pt.

Studium

programowo-przestrzenne

gospodarki

wodno-ściekowej

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Opinia Podka rpackiego

Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Opinia regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Formularz do składania uwag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach
"Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytori alnego w zakresie planowania miejskich obszarów
funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-20 13

