OBWIESZCZENIE NR

1/201 1

DYREKToRA REGIONALNEGo ZARZĄDU GOSPODARKI woDNEJ wE wRocŁAwIU
z dnia 14 październil<a2Dtt r.
Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy zónia 18 lipca 2OOI r. Prawo wodne (tj. Dz' U. 05.239.2OI9 zpóźn.
zm') oruz art' 39 ustawy zdrua 3października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziĄwania na środowisko
(Dz'U'08' 1 99'1221 z późn. zm.)

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego
ZarządllGospodarki Wodnej we.Wrocławiu w qprawie ustalenia warunków korrystania z wód
regionu wodnego Srodkowej OdrY.
Zgodnie z art. I15 ustawy Prawo wodne, zal<res rozporządzenia będzie obejmował:

a) szczegółowe wymaganiaw zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych,
b) priorytety w zaspokajaniu potłzeb wodnych,

c) ograniczenia w korzystaniu zwód na obszatzę regionu wodnego lub jego częścialbo dla
wskazanych jednolitych częściwód nięzbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych,
w szczegóIności w zakresię:
- poboru wód

powierzchniowych lub podziemnych'

- wprowadzania ścieków do wód lub do

ziemi,

- wprowadzania substancjt szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub

do urządzen karnlizacyj nych,
- wykonywania nowych urządzei wodnych'

Z

matętiaŁani stanowiącymi podstawę do wydania rczporządzenia można zapoznac się w siedzibie
Regionalne go Zarząóu Gospodarki Wodnej we Wrocławlu ptzy ul' Wybrzeze Wyspiańskiego 39, 50390 Wrocław wpok. 15 lub 16 wgodzinach od 8:00 do 14:00 oraz fia stronie internetowej
wroc1aw'rzgw.gov.pl w zal<Ładce Planowanie w gospodarowaniu wodami/Ramowa Dyrektywa
Wodna/Konsultacj e społeczne

.

Uwagi i wnioski można składaó w formie pisemnej' zapomocąformulatza. stanowiącego załącznlk
nr 1 do niniejszego obwieszczenia, wysyłaj ąc na adres Regionalnego Zatządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-390 Wrocław, faksem nanr 7I 3281339lub na adres
e-mail warunki@wroc1aw.rzgw'gov.p1 . Termin składania uwag i wniosków upĘwa 18 listopada20tI
r.

organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor RZGW we Wrocławiu'
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