OBWMSZCZENIE
DYREKToRA RE'GIoNALNEGo zARzĄDU GosPoDARKI woDNF^I wE wRoCŁAwIU
z dnia 2Żlutąo 2013 r.
Na podstawię art. |20 ust. 2 ustawy z dnta 18
paz- l45,

z

Ęca 2011

2OI0 r. Nr 44, poz. 253, z 20IŻ r. poz. 95 1

i

15

U' z2012 r'
39 ustawy z dnia

r. Prawo wodne (tękst jednolity Dz.

13 otaz

z 2013 r. poz. ŻI) oraz

art.

3 paźśńerntka2008 r. o udostępnianiu informacji o środowislal i jego ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie
środowislca orąz ocenach oddznĘwania na środowistapz. U. z 2008 r.

Nr 199, poz.l22l zpóźn. m,.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia projektu razparuądzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we'Wroclawiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Widawy.
Zgodnie zart.116 ust. 2ustawy Prawo wodne, zakres rozporząAzeniabędzie obejmował:

a)
b)
c)

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

priorfiety w zaspokajaniu potrzeb wodnycĘ
ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarzę zlewni lub jej częścialbo dla wskazanych jednolitych części
wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
poboru wÓd powierzchniowych i podziemnych,

wprowadzania ścieków do wód lub do ńemi,
wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód' do zięmi lub do
w ząAzeń kanalizacyj nych,
wykonywania nowych

Z

v

rąńzeń wodnych.

tl:nltęnałami stanowiącymi podstawę

do wydania roąorząĄzenia można zaponic się w siędzibię

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wę Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspianskiego 39 w pokoju nr 29

w godzinach od 9.00 do 14'00 oraz La stronie internetowej www.wroclaw.rzgw.gov'pl w zakładce Planowanie
w gospodarowaniu wodami

- Ramowa Dyrektywa Wodna - Konsultacje

społeczne.

Uwagi i wnioski moźna składaó osobiście, w formie pisemnej na adres Regionatrnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspianskiego 39, 50-370 Wrocław, faksem nanr
ę-mail: warunki@wroclaw.rzgw'gov.pl (z Ęrtułem obwieszczenie-Widawa).

7l328

|3 39 lub na adres

Termin składania uwag

upĘwa 29 marca2Ol3 r.
organem właściwymdo rozpatrzenia uwąg i wnioskÓw jest Dyrektor RZGW we Wrocławiu.
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