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OBWIESZCZENIE

DYI{EKTORA REGIONAI'NEGO z,dRZĄDU GOSPODA_RKI woDNEJ W n,oZN,Ą.NnU
Na Podstawię a!t_ 88s ust' 3 pkr 2_rrstarq. z dnia 18 l.ipca 2001 r. Prervo lvo<lne
$)z'U. z 2015 r., poz' 469
z późn. 'zls') ofi7 art' 39 DstawT z dnia 3 paździcrnika 2008 r. o udosrępoianiu inforrrracji o
środov.isku

i jego ochronie, udziale społcczelistrva w ochrclnie śtodowiska oraz o ,rc".racłr odclziaływania qa śrcldoryisko
Q)z.U. z 2()16 r. poz. 353 z poźl' zm.), Dyrektor Regiotralrrego Zaządu GosporJarki \:odrrej rv Poznaniu
niuiejsz-vn podaję do publiczlrej rvilrrlomc,ści profekt Planu przecivdziałaaia skutkom susiy w tegionie
wodnym Watty.
Zgctdtie z art 8lJs ust 2 llstarw Pmwo rvodne, plar przeciwdzialania skutkorn suszy rv regioqic *,r:clnym
Dyrcktor Ręionalncgo Zatządu Gospodarki \{bdllej rr, Poznarrirr. Na porlstań atr. 8Br ust. 3
i -1 ustarvy Prawo rvodnc, plar-r1' przccirvdziałaoia skutkom suszy zarvieriLją:
1. anaLizę urożlirvościpowiększenia dyspozycyjnych zasobr!t' wodrrvch;
2. prrpozycje budorry' rozbud<>w1' lr.lb przebuclorł1' urząclzeń rvodnYclr;
3' 1lrclpozycjc triezbędnr.ch zmiao lv zakresie korzysrania z zasobórv wodn;,6\ orilz zmian rratur.allrej
\\Jarry sporządza

l.

i szrucznej rctencji;
karal<lg rlziałaIi slużących ogtarriczeniu skutlrów sLrszy'

l^)1'r'r ktol ltcgtr'rtlIlnego 7-arzqJu Gospodarki \\ildne j rv l)uzniniu infomrrljc o rnoz[rr,ości
zapozrroltilt się
z ptrrje}itctn P)łnrt: rv Biurzc Pr:clawczr'm ]VGW w Poznarriu: tll' Ci eborvIr 4/8,61 003 Pr:zr:ari Jrermirric o<l
alrri.r 8.03.2017 t. do dnia 8.09.2017 t., rv poniedziallti rv godzirraclr od 9.00 dcl 17.00 oraz o<l wtorku
do piątku
w gl:}dŻlrlllch <ld 8'00 do l5'00, otaz w sekletafiatach Zatządów Zlerv : Środkowej i Dolrlej \\'atry z sicdzibą
Ptlznat' u, rrl. (]zarna Rola 4' 61-ó25 Pozrrarl; Górnej warty z siedzibą w Skęczniewic, Skęczrriev'': 5'? 62-'73()
''v
Dollra; Noteciz stcilzibą w Bydgc.lszczv, u]' N1arcirrkorvskiego 1, 85-05ó Bydgoszcz od porrieclzia}ku rJo' piąLlru
lr_P.r'dzLrrach clrl 8.{)U d() |5.(x), i rlkżc rv rvrv. tcrminic rra stronie loterttcrorvei: ttl''
'',.'r,r l)l ''n:ll''_/''\r. '']l n/
""
,'' złkłrrlccP/dnnottił lł'gurpu"l,tl,,ł'luit l,'utlłłtlt _ P/atl pr.',',ill,rl7a/attt, .,krtkor,
',rra,'

I)ylcktor l{cgional negr-l'Lltz-ądu Gospodarki wclclnej rv Pozrrarritr inforrlujc o nrożlirvościskładarul przez
ulvag i rvnioskólr' od dnia 8.03-2017 t' do rlrria 8.09'2017 r. piscmnie rra a,lres:
Rtgirlnalrly Zarzątl (iospodarlii \\''<idncj w Pozrlaniu, ul. (jlrlcborva 4/8, ó1'0o3 Pozaań' r"rstrrie r1o protokołu
rr'szysL}ucJt zaintcresorvatlyclr

sPolządzanĆgo rv nlicjsctI rr,ryłożerria rł'w. cloklrmcntu lub Ira a<]res e-mail L$!!uqie,!ił!Ź'l]irr!r:łg\€ł\_P!.
ll'lllLlul.rz 'lilacł.lri'l rtrvi.tl i rvrrioskóv z,.rst'rI zanr'eszczcrrrr' rr' wersii clcklr,,lliczlll'j n.i surrric illlelnc..,.vtj:
.r/.r:iJ,,

Qrga'terrr rvlaścirrarn do rozpatr\"',vaoia u.ł'ag i rvnioskólv jest Dyrektor Regionahcgo Zarz1du G<lspodarki
\\irclrtc j rv 1)ozuarilu.
\\] myślart' 'l1 ustarvY o r.rdostęprrianiu irrfotoucji o środowislru i jego clclrrorrie, uclziale społcczcńsnva
rv LlĆhrc't:'ic śr'odowislia or2z o occoach clddzial1nvarria rla środowisko' urvagi lub rvnioski zlożone po dniu
t].09'2{)17

r' rie bętlą rouPatĄ'rvat)e'

.]cdrxlczr'śnic inlilnnlrję o tlożlilvościwzięcia udziłłuv'konfeteocjaclr irrtbrmacyjno-kousultacyjoych
clrlryczącyę1] projcktLl rvrv. doktlmcnfu' SZczegółorvc infonrrrcje nr. planorvanych spotlrań Jostępne bęclą na rt.,v'
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