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OBWIESZCZENIE

DYREKToRA RBGIoNALNEGo ZARZĄDU GosPoDARIfl wE wRocŁAwIU
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. rJ. z 2012 r. poz. I45)
oraz art. 39 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008 r. o udostqlnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz.I]. z 2008 r. nr l99 poz.
1227

zpóźn. zm.)
zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzania pĘektu rozporządzenia Dyrektora Regiona|nego Z,arządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korrystania zwóilzlewni rzeki Mała Panew.
Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Prawo wodne, zakres roryorządzenia będzie obejmował:

a)

szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych,

b)

priorytety w zaspokajańu potrzeb wodnych,

c)

ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub w jej częścialbo dla wskazanych jednolitych
częściwód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
- poboru wód powierzchniowych

lub podziemnych,

- wprowadzania ścieków do wód lub do

ziemi,

- wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do
urządzen kanal izacf nych,
- wykonywania

Z

nowych urządzeń wodnych.

mateiałami stanowiącymi podstawę do wydania rozporządzenia można zapoznać się w siedzibie

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy u|. Wybrzeże Wyspiańskiego 39 w pokoju nr 14

lub

2l w

godzinach od 9.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej www.wroclaw.rzgw.qov.pl

w

zakładce

Planowanie w gospodarowaniu wodami-Ramowa Dyrektywa Wodna-Konsultacje społeczne.

Uwagi i wnioski można składać osobiście,telefonicznie (7l39 63 4l7 lub 422) orazw formie pisemnej na
adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370

Wrocław, faksem nr 71328 13 39 lub na adres e-mail: ochrona.wody@wroclaw.rzgw.gov.pl (z tytułem:
konsultacje-Mała Panew). Termin składania uwag i wniosków upĘwa 28 stycmia}}l3 r.
organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor RZGW we Wrocławiu.

Z-ca DYrektora

d/s zasobÓw wodnych
mgr inż.

