
zK- 0241/881344/14 Poznań. dn, 9.04.2014 r.

OBWIESZCZENIE
DYREI(rORA REGIoNALNEGO ZARZĄDU GosPoDARKI woDNEJ \ry PoZNANIU

o PRZYĘCIU WARUNKÓW KORZYSTANIA ZwÓD RBGIoNU woDNEGo WARTY

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paŹdziernka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 7235' ze nn.), zawiadamia się o przyjęciu rozporządzenia Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków
korzystania z wód regionu wodnego Wow, które wejdziew zycie z dniem 1 maja 2014 r.

Zgodrue z art, 120 ust' 1 ustawy z dma 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 20|2 r,, poz, 145 z późn.
zm.), warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarząól
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obsznze
dorzęcza odry (M.P. z2011 r., nr 40,poz.451). Na podstawie ań. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne, warunki
korzystania z wód regionu wodnego określają szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające
z ustalonych celów środowiskowych; priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych; ograriczerua
w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części
wód ni,ezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Przóbieg sanicy hydrograficznej regionu wodnego Warty określony jest zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z drua 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu ganic obszarów dorzeczy i regionów
wodnych (Dz. U. 2f006 r., Nr l26,poz.878).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o mozliwości zapoznartia
się z ww. rozporządzeniem, które zostało opublikowane w ośmiu dzierrnikach urzędowych województw:

1. Dzienrrik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia04.04.2014 r,,poz.1131;
2. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z drua02.04.20|4 r., poz. 810;
3. Dziennik Urzędowy WojewódfwaŁodzkiego z dnla03.04.201'4 r.,poz. 1598;
4. Dziennik Urzędowy Województwa opolskiego z dnia 04.04.2014r.,poz.949;
5. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.04.2014 t,poz. t393;
6. Dziennik Urzędowy Woj ewództwa Sląskiego z drua 03.04.201 4 r., poz. 7 97 4;
7. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z drua02.04.2014r.'poz.2129;
8. Dziennik Urzędowy WojewództwaZachodniopomorskiego z drua08.04.20l4 r.,poz. 1557.

Dodatkowo Dyrektor Regionatnego Zarządtt Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o mozliwości
zapoznariasięz:

roryorządzeniem Dyrektora Regionalnego Zatządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dttta
2 kwietnia 2074r. w sprawie warunków korzystania zwódregionu wodnelo Wu'ty,
podsumowaniem zawlierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumenfu w renl|tacie
ptzeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanym zgodni e z art. 55
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem,
o którym mowa w art. 42p|d.2ww. ustawy,

w siedzibie Pionu Zarządzanta Zasobarti Wodnymi RZGW w Poznaniu _ ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznan' piętro X, pokój 1007 w godzinach 8.00 15'00 oraz z wersją elektroniczną
ww. dokumęntow upublicznioną na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce
Pląnowanie w gEpodarowaniu wodami _ Warunki korzystania z wód regionu wodnego.


