
oBWlEszczENlE
DYREKTOM REGIONALNEGO ZARąDU GOSPODARK!WODNEJ W GDAŃSKU

z dnia 30listopada 2OL5r.
o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy

w regionie wodnym Dolnej WisĘ 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 2OO7r. Prawo wodne
(Dz.U, 2015 poz.469)

zawiadamiam

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

Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej http://gdansk,rzgw,eov,p|/
w zakładce Plan przeciwdziałania skutkom suszy oraz wyłożony do wglądu w siedzibie RZGW
w Gdańsku, ul, Fr. Rogaczewskiego 9/L9, w godzinach 9,00 - 15,00 w pokoju nr 205 (ll piętro).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o możliwości
składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie
od dnia 30listopada 2015r. do dnia 30 maja 2OL6r. na adres: Regionalny Zarząd gospodarkiWodnej
w Gdańsku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk; osobiście w siedzibie RZGW w Gdańsku
lub na adres e-mail: rdw@gdansk.rzgw.gov.p| z tytułem: Konsultacje - Susza. Formularz składania
uwag i wniosków został zamieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej
http://edansk.rzgw,gov,pl/ w zakładce Plan przeciwdziałania skutkom suszy/Konsultacje społeczne,

Organem wlaściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor RegionalnegoZarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko uwagi lub wnioskizłożone po dniu 30 maja 2076r. nie będą rozpatrywane.



DANE zGŁAszAJĄcEGo WNIosK!/ UWAGI

Nazwa
or ganizacji I i ns§ltu cj i/os o by

prvwatnei

Branża *

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

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

12. Osoba prywatna

Ad res organizaĄi I i nstytucji * *

lmię i nazwisko zgłaszającego
wniosek

Telefon kontaktowy
zgłaszaiaceso wnlosek
Nazwa gminy, powiatu,

województwa, którego doĘczą
zgłaszane wnioski

gmina:
powiat:
województwo:

zGłAszANE WNlosKl / UWAGI

Proponowany wniosek / uwaga

Uzasadnienie zgłaszanego
wniosku / uwagi
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Termin składania wniosków: 30 listopada żO75r. - 30 maja 2016r.
Miejsce składnia wniosków: Regionalny Zarząd GospodarkiWodnej w Gdańsku,
ul. F.Rogaczewskiego 9/]-9, 80-804 Gdańsk
lub na adres e-mail: i,: . i,r-,:_- 1)t i,]i.,. 1L)l, i)1

* wlaściwe podkreślić
** nie dotyczy osób prywatnych

Oświadczam , żs wyrńam zgo4ę na przetwarzanie moich danych osobowych zawaĘchw formularzu
dla potrzeb niezbędnych do opracowania Planu przeciwdziŃania skutkom suszy (zgodnie z ustawą
z29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych).


