
OBWIESZCZENIE
DYREKToRA REGIoNALNEGo zARzĄDU GosPoDARKl WoDNEJ W GDAŃsKU

z dnia 30 listopada 2015r.
o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy

w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej
skutki

Na podstawie art. 88s ust.3 pkt.2 oraz ust.5 ustawy z dnia 18 lipca ŻoOIr. Prawo wodne
(Dz.U. 2015 poz.469)

zawiadamiam

o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania
skutkom suszy W regionie wodnym Dolnej WisĘ wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej
naraźonych na jej skutki.

Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej http://edansk.rzgw.gov.pll
w zakładce Plan przeciwdziałania skutkom suszy oraz wyłożony do wglądu w siedzibie RZGW
w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19,w godzinach 9.00 - 15'00 w pokoju nr 205 (ll piętro).

Dyrektor Regionalnego 7arządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o mozliwości
składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie
od dnia 30listopada 2ol5r. do dnia 30 maja 2016r. na adres: Regionalny Zarząd gospodarkiWodnej
w Gdańsku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 s0-804 Gdańsk, osobiście w siedzibie RZGW w Gdańsku
lub na adres e-mail: rdw@gdansk.rzgw.gov.pl z tytułem: Konsultacje - Susza. Formularz składania
uWag i wniosków został zamieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej
MwzakładcePlanprzeciwdziałaniaskutkomsuszy/Konsultacjespołeczne.

organem wtaściwym do rozpatrywania uwag iwniosków jest Dyrektor RegionalnegoŁarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W myśl art' 4I ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 30 maja 2016r. nie będą rozpatrywane.
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Termin składania wniosków: 30 listopada 2O15r. - 30 maja 201'6r.
Miejsce składnia wniosków: Regionalny Zarząd GospodarkiWodnej w Gdańsku,
ul. F.Rogaczewskiego 9/19, 80_804 Gdańsl(
lub na adres e-mail:

* właściwe podkreślić
** nie dotyczy osób prywatnych

oświadczam, Że wyażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych zavtartychw forrnularzu
dla potrzeb niezbędnych do opracowania Planu przecivłdziałania skutkom suszy (zgodnie z ustawą
229 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

na aclres e-maal: rdw@)gdansk. rzglv.gov. pl

DANE zGŁAszAJĄcEGo WNlosKl / UWAG!

Nazwa
o rga n i za cj i/i n stytucj i/oso by

prywatnej

Branża *

1. Administracja rządowa
2. Administracja samorządowa
3. Przemysł
4. Gospodarka komunalna
5. Rolnictwo
6. Leśnictwo
7. Usługi wodne (hydroenergetyka,
żeeluea)

8. lnne usługi/handel
9. Edukacja/nauka
10. Organizacje
pozarządowe
11. lnne (jakie).......

12. Osoba prywatna

Ad res organizaĄi I i nstytucji * *

!mię i nazwisko zgłaszającego
wniosek

Telefon kontaktowy
zsłaszaiacego wniosek
Nazwa gminy, powiatu,

województwa, którego dotyczą
zgłaszane wnioski

gmina:
powiat:
województwo:

zGŁAszANE WNlosKt / UWAG!

Proponowany wniosek / uwaga

Uzasadnienie zgłaszanego
wniosku / uwagi


