
Kraków, dn. 6.08.2013 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Mam zaszczyt zaprosić na konsultacje społeczne w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy. Spotkanie 

konsultacyjne odbędzie się w dniu 13 września 2013 r. w Ośrodku Kultury i Sportu                       

w Maszewie, przy ul. Szkolnej 1a, w godz. 9.00 -15.00. 

Warunki korzystania z wód zlewni są jednym z podstawowych dokumentów 

planistycznych w zakresie gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo 

wodne z dnia 18 lipca 2001 r. warunki korzystania z wód zlewni ustala dyrektor regionalnego 

zarządu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dokument 

po przyjęciu będzie stanowił akt prawa miejscowego, w związku z tym będzie obligował 

administrację, poszczególnych użytkowników wód etc. do prowadzenia wszelkich działań 

zgodnie z jego zapisami. Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód zlewni 

będzie jednym z najważniejszych narzędzi do osiągania celów środowiskowych w zakresie 

ochrony wód. Dokument będzie zawierał priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz 

ograniczenia w zakresie korzystania z wód, co będzie miało istotny wpływ  na wszystkie 

podmioty w obszarze zlewni Gowienicy. 

Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele administracji szczebla powiatowego 

i gminnego, a także użytkownicy wód oraz ekologiczne organizacje pozarządowe. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi warunków 

korzystania z wód zlewni Gowienicy, które publikowane są na stronie internetowej 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie: www.szczecin.rzgw.gov.pl.                       

W sierpniu 2013 r. ukaże się również stosowne obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji 

społecznych projektu warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy. 

Proszę o potwierdzenie zamiaru uczestnictwa w spotkaniu, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres e-mail: warunki_gowienica@mggp.com.pl, faksu: (012) 639 13 81 

lub poczty tradycyjnej na adres: 

MGGP S.A. – oddział w Krakowie 

Ul. Lea 112 

30-133 Kraków 

z dopiskiem „konsultacje społeczne – Gowienica” 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Z ramienia Wykonawcy sprawę prowadzi: Dorota Ligocka (e-mail: warunki_gowienica@mggp.com.pl; 

tel. (012) 639-17-36) 

 

 

http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/
mailto:warunki_gowienica@mggp.com.pl


Konsultacje społeczne 
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko  
warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM 
 

9.00 – 10.00    Rejestracja uczestników, kawa powitalna  
 
Moderator spotkania:  Pani Renata Warmuz 
 
10.00 – 10.15    Otwarcie spotkania  

Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                         
w Szczecinie  

 
10.15 – 11.00  Prezentacja projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW                           

w Szczecinie  w sprawie warunków korzystania z wód  
 Pan Jerzy Grela – MGGP S.A. 

 
11.00– 11.45   Prezentacja projektu prognozy oddziaływania na środowisko 

warunków korzystania z wód  
    Pani Ewa Laskosz, Pani Ewa Nykiel - MGGP S.A. 
 
11.45 – 12.15    Przerwa kawowa 
 
12.15 – 14.30    Dyskusja  
 
14.30 – 15.00   Podsumowanie spotkania 
 
 
 
 
 

 
Sfinansowano ze środków  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

13 września 2013 r.    - Maszewo, Ośrodek Kultury i Sportu,  ul. Szkolna 1a  

  

  

  

  

 

http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/images/o_nfosigw/dla_mediow/press_kit/logotypy/oficjalne/logo_kolor_skrot_duze.jp


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie informacji, które dotyczą uczestnictwa w Konsultacjach 

społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania                    

z wód zlewni Gowienicy  i przesłanie wypełnionego formularza  na adres e-mail: 

warunki_gowienica@mggp.com.pl lub faksem: (012) 639 13 81. 

 

Dane zgłoszeniowe kandydata 

Instytucja, adres:   

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

Telefon/e-mail:  

 

 

 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji konsultacji społecznych proszę kierować do pani Doroty 

Ligockiej (tel. (012) 639 17 36). 

 

 

 


