Raport
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w ramach procedury udziału społeczeństwa
w opracowywaniu

projektów Warunków korzystania z wód regionu wodnego
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 14
października 2011 r. przystąpił do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW
we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego. W ramach
procedury udziału społeczeństwa, o której mowa w art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz. 1227 z późn. zm.) Dyrektor RZGW we Wrocławiu przeprowadził konsultacje społeczne,
mające na celu zebranie uwag i wniosków do projektowanego dokumentu.
Przebieg konsultacji
W dniu 14.10.2011 r. Dyrektor RZGW we Wrocławiu przystąpił do opracowywania
warunków korzystania z wód 6 regionów wodnych (Środkowej Odry, Izery, Metuje, Orlicy,
Łaby i Ostrożnicy (Upa) oraz Morawy). Obwieszczenia zostały zamieszczone na stronie BIP
i stronie

internetowej

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

we

Wrocławiu

www.rzgw.wroclaw.gov.pl wraz z informacją o udostępnieniu ich i materiałów w formie
elektronicznej oraz do wglądu w siedzibie RZGW we Wrocławiu przy ul. Wyspiańskiego 39.
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowywania przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu
warunków korzystania z wód regionu wodnego zostały wysłane w sumie do 735 jednostek:
- administracji rządowej,
- administracji samorządowej,
- użytkowników wód oraz
- organizacji pozarządowych
znajdujących się i prowadzących działalność na obszarze działania RZGW we Wrocławiu
leżących na terenie 5 województw (w całości - dolnośląskie, częściowo - opolskie,
wielkopolskie, lubuskie i śląskie). Wraz z obwieszczeniami zostały rozesłane:

- pisma przewodnie zawierające m.in. prośbę o wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
rozpowszechnienie w zwyczajowo przyjęty sposób oraz wniesienie uwag i wniosków,
- formularze składnia uwag i wniosków jako preferowany sposób zgłaszania uwag
- mapa podziału RZGW we Wrocławiu na województwa i regiony wodne.
W ramach ww. konsultacji społecznych, zorganizowane zostały dwa spotkania:
1) wewnętrzne, międzywydziałowe spotkanie RZGW wraz z Zarządami Zlewni w dniu
16.09.2011 r.
2) sesja dyskusyjna podczas narady Rady Regionu Środkowej Odry w dniu 27.10.2011 r.
Ponadto obwieszczenia oraz informacja o konsultacjach zostały rozpowszechnione podczas
XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Postęp techniczny
w wodociągach” w dniach 20-21.10.2011 r. zorganizowanej m.in. przez Oddział Dolnośląski
PZIiTS.
Podczas trwania konsultacji udzielono 6 informacji i odpowiedzi drogą telefoniczną oraz
w jednym przypadku odbyło się spotkanie osobiście z osobą prywatną w siedzibie RZGW we
Wrocławiu.
Konsultacje trwały od 14.10.2011 r. do dnia 18.11.2011 r. zachowując tym samym
ustawowy, co najmniej 21 – dniowy, czas trwania konsultacji.
Wyniki konsultacji
Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej napłynęły łącznie 34 pisma
z wnioskami i uwagami lub z informacją o ich braku. Zostały nadesłane w każdej możliwej
formie tj. pismem, faxem, e-mailem oraz złożone osobiście. Wszystkie uwagi wpłynęły
w określonym terminie. W konsultacjach udział wzięło 21 jednostek administracji
samorządowej, 6 jednostek administracji rządowej, 3 przedsiębiorstwa z dziedziny gospodarki
komunalnej, 2 zakłady przemysłowe, 1 organizacja pozarządowa oraz 1 osoba prywatna.
Najwięcej pism (z uwagami lub bez) wpłynęło z województwa dolnośląskiego - 15, następnie
z województwa opolskiego - 9, śląskiego - 5, wielkopolskiego - 4 oraz z lubuskiego – 1.
Przesłane uwagi i wnioski odnosiły się do kwestii związanych z szeroko rozumianą
gospodarką wodną oraz do zagadnień, które zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne mogą
być ujęte w warunkach korzystania z wód:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
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3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo
dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do
wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d. wykonywania nowych urządzeń wodnych.
Uwagi miały charakter zarówno ogólny jak i szczegółowy. Część uwag nie będzie mogła
zostać uwzględniona w projektowanym dokumencie, gdyż nie odnosiła się do tematyki
projektowanych Warunków.. Odrzucenie uwag spowodowane było najczęściej brakiem
ustawowych kompetencji RZGW do ich rozwiązania lub też poruszane kwestie są lub będą
regulowane przez inne ustawy lub dokumenty – wtedy sposób ich uwzględnienia został
wpisany jako ‘niewykorzystane’ wraz z krótkim uzasadnieniem. Pozostała część uwag została
zaklasyfikowana do uwag ‘możliwych do wykorzystania’, gdyż są to uwagi i propozycje które
brane są pod uwagę do uwzględnienia w projektowanych dokumentach. Zaznaczyć trzeba, że
zapis ten nie gwarantuje jednak wykorzystania uwagi w ostatecznym projekcie. Ponadto
uwaga zasadna, ‘możliwa do wykorzystania’, jednak bardzo szczegółowa, np. odnosząca się
do danej gminy, ujęcia lub zakładu, nie będzie bezpośrednio przeniesiona do projektu
warunków, gdyż zapisy będą sformułowane w taki sposób aby dotyczyły i miały
zastosowanie w całym regionie wodnym Środkowej Odry (lub w innych). Dopiero tworzone
na podstawie art. 116 ustawy Prawo wodne Warunki korzystania w wód zlewni, o których
mowa w uzasadnieniu wykorzystania uwag, będą mogły poruszać w bardziej szczegółowy
i indywidualny sposób kwestie rozwiązywania (istotnych) problemów gospodarki wodnej
danej zlewni. Zgodnie z obowiązującymi zapisami planów gospodarowania wodami
i Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze działania RZGW we Wrocławiu
planuje się sporządzenie warunków korzystania wód zlewni dla następujących rzek:
w pierwszej kolejności dla Baryczy, Widawy i Małej Panwi (2012-2013 r.), a następnie dla
Bystrzycy i Bobru (2014 r.).
Ponadto

należy

zwrócić

uwagę,

że

warunki

korzystania

z

wód

regionu

wodnego/zlewni będą dotyczyć uregulowań dla projektowanych, nowych urządzeń wodnych,
a nie dla tych już istniejących. Jednak nie można wykluczyć nałożenia ograniczenia
w korzystaniu z wód dla działającego zakładu posiadającego urządzenie wodne.
Po dokonaniu analizy wszystkich uwag i wniosków można stwierdzić, że 18
jednostek, zarówno publicznych jak i prywatnych, zgłosiło min. 39 wniosków i propozycji
zapisów do przygotowywanych projektów Warunków.. Z wszystkich uwag przyjęto, że 51%
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jest możliwych do wykorzystania, natomiast 49% uwag nie będzie mogło być uwzględnione
w projekcie Warunków korzystania z wód regionu wodnego. Zestawienie zgłoszonych uwag
w formie tabelarycznej wraz z odpowiedziami znajduje się w załączniku do Raportu.
Dziękujemy za udział w konsultacjach i zapraszamy do udziału w II turze konsultacji
społecznych projektów rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód 6 regionów
wodnych (Środkowej Odry, Izery, Metuje, Orlicy, Łaby i Ostrożnicy (Upa) oraz Morawy)
położonych na obszarze działania RZGW we Wrocławiu, w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. O terminie konsultacji poinformujemy na stronie internetowej
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.rzgw.wroclaw.gov.pl.
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