
Jednostki terenowe: 

Zarz^d Ziewni Matej 
Wisly w Pszczynie 
ul. Piotra Skargi 30 
43-200 Pszczyna 
tel/fax (32)210 43 24 

Zarzq^d Ziewni Przemszy 
w Przeczycach 
UI..21 Stycznia 127a 
42-460 Mierz^cice 
tel/fax (32) 380 65 87 

Zarz^d Ziewni Gornej 
Odry w Radbprzu 
ui. Towarzystwa Gimn. 
" S O K O L " 1 8 
4 7 - 4 0 0 Raciborz 
tel/fax ( 3 2 ) 4 1 5 4 6 7 1 

Zarz^d Ziewni Klodnicy 
i Kanatu Gliwickiego 
w K^dzierzynie-Kozlu 
ul.Cheimohskiego 1 
47-220 K^dzierzyn-Kozle 
tel/fax (77) 482 04 05-06 

Konta bankowe: 

- w NBP 0 / 0 Katowice, 
dochodow: 
76 1010 1212 0052 1022 3100 0000 

wydatkow: 
29 1010 1212 0052 1022 3000 0000 

depozytu: 
65 1010 1212 0052 1013 9120 0000 

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKIWODNEJ 
w GLIWICACH 

ul.Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE 

tel. centrala i sekretariat (32) 777 49J50Mfax 
Regon: 276711017 NIR::63J^5 

e-mail: dyrekcja@gliwlce,rzgw:gov.pl Irite'rnVtii^S^liwicelrzgw.goy.p! 
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Opolski Urzad Uojeuodzki 

Szanowni Paristwo, 

Wg rozdzielnika 

informujemy, ze Dyrektor Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach, jako organ wlasciwy w sprawach gospodarowania wodami 

w regionie wodnym, dzialaĵ ^c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawp 

wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 z pozn. zm.) zawiadamia o przedJozeniu do 

konsultacji spolecznych projektow Rozporzqtfzen Dyrektora Regionalnego 

Zan(idu Gospodarki Wodnej w GHwicach w sprawie iistalenia warunkow 

korzystania z wod ziewni Male] Wisfy, Przemszy, Gornej Odry i Klodnicy 

wraz z prognozami oddziafywania na srodomsko. Warunki korzystania 

z wod ziewni zostan^ ustalone w drodze aktow prawa miejscowego po ich 

uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarz^du Gospodarki Wodnej. 

Warunki korzystania z wod ŝ  dokiimentem planistycznym w zakresie 

gospodarowania wodami oraz narz^dziem wspomagaj^cym proces 

zarz£\dzania zasobami wodnymi i ksztaltowania sposobu ich uzytkowania. 

Giownym zadaniem warunkow jest wspomaganie osi^ni^cia celow 

srodowiskowych w rozumieniu Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Zwracam si? zatem z uprzejmq. prosb^ o udost^pnienie do wiadomosci 

publicznej obwieszczen Dyrektora Regionalnego Zarz^du Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach o przedlozeniu do konsultacji spolecznych projektow 

rozporz^dzen w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod ziewni wraz 

z prognozami oddzialywania na srodowisko w zw>'czajowo przyj^ty sposob. 



Pragniemy, aby konsultowane dokumenty stanowily skuteczne narz^dzie 

w gospodarowaniu wodami. Zgodnie z obowi^zuj^c^ ustaw^ Prawo wodne ich zapisy b?d£^ 

mialy wplyw na opracowywanie operatu wodnoprawnego, wydanie nowego pozwolenia 

wodnoprawnego oraz cofanie lub ograniczanie obowi^zuj^cych pozwolen wodnoprawnych. 

Warunki korzystania z wod zlewni b^d^ wi^z^ce nie tylko dla organow wydajj\cych decyzje, 

ale rowniez dla uzytkownikow wod, stron post^powania i innych zainteresowanych jednostek. 

Obwieszczenia dost^pne na stronie intemetowej RZGW Gliwice 

www.gliwice.rzgw.gov.pl w zakladce: Region wodny / Konsultacje spoieczne / Warunki 

korzystania z wod. 

EKTORA 

Cvwinski 

Zalaczniki: 
1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zavz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Do wiadomosci: 
1. W g rozdzieliiika, 
2. ZD/ZG- a/a. 



OBWIESZCZENIE NR 4/2014 

D Y R E K T O R A REGIONALNEGO ZARZ^DU GOSPODARKI WODNEJ 
W G L I W I C A C H 

z dnia 23 wrzesnia 2014 r. 

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 

zawiadamiam 

0 przedlozeniu do konsultacji spolecznych projektu rozporz^dzenia Dyrektora 
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunkow 
korzystania z wod zlewni Gornej Odry wraz z projektem prognozy oddzialywania na 
srodowisko, w ramach strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 

Z projektem warunkow wraz z prognozy mozna zapoznac si^ w siedzibie Regionalnego 
Zarz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 
308, 309 od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub w siedzibie ,,Pectore-
Eco" Sp. z 0 .0. Al . Przyjazni 7/2, 44-100 Gliwice od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 
8.00 do 15.00. 

Dodatkowo konsultowane dokumenty zostaly umieszczone na stronie intemetowej 
www.pectore-eco.pl/konsultacje_gomaodra.html. 

Dyrektor Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o mozliwosci 
skladania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wnioskow w terminie od 29 wrzesnia do 
19 pazdziemika 2014 r. w formie: 

• pisemnej na adres: Regionalny Zarzq.d Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. 
Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice lub „Pectore- Eco" Sp. z o.o. Al . Przyjazni 7/2, 
44-100 Gliwice, 

• osobiscie w siedzibie RZGW w Gliwicach lub w siedzibie ,,Pectore- Eco" Sp. z o.o., 
o elektronicznej poprzez wyslanie formularza w formacie .doc lub .pdf na adres e-mail: 

konsultacie_gomaodra(g)pectore-eco.pl (plik formularza do pobrania umieszczony jest 
na stronie intemetowej „Pectore-Eco" Sp. z o.o.) oraz poprzez wypelnienie fomiularza 
elektronicznego na stronie intemetowej: 
www.pectore-eco.pl/konsultacie_gomaodra.html. 

Organem wlasciwym do rozpatrywania uwag i wnioskow w, przedmiotowej sprawie jest 
Dyrektor Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zgodnie z art. 41 ustawy o 
udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, uwagi i wnioski zlozone po dniu 19. 
pazdziemika 2014 r. nie b^d^ rozpatrywane. 

JREKTOR \ 
Gliwtcac I 

TAmasz Cywinm 



OBWIESZCZENIE NR 5/2014 

D Y R E K T O R A REGIONALNEGO ZARZ^DU GOSPODARKI WODNEJ 
W G L I W I C A C H 

z dnia 23 wrzesnia 2014 r. 

Na podstawie art. art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 
r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnianiu 
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz o 
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 

zawiadamiatn 

0 przedlozeniu do konsultacji spolecznych projektu rozporz^dzenia Dyrektora 
Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie warunkow 
korzystania z wod ziewni Klodnicy wraz z projektem prognozy oddzialywania na 
srodowisko, w ramach strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 

Z projektem warunkow wraz z prognozy mozna zapoznac si? w siedzibie Regionalnego 
Zarz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 
308 i 309 od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub w siedzibie „Pectore-
Eco" Sp. z 0.0. Al . Przyjazni 7/2, 44-100 Gliwice od poniedziaiku do pi^tku w godzinach od 
8.00 do 15.00. 

Dodatkowo konsultowane dokumenty zostaly umieszczone na stronie intemetowej 
www.pectore-eco.pl/konsultacie kiodnica.himl. 

Dyrektor Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o mozliwosci 
skladania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wnioskow w terminie od 29 wrzesnia do 
19 pazdziemika 2014 r. w formic: 

• pisemnej na adres: Regionalny Zarz^d Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. 
Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice lub ,,Pectore- Eco" Sp. z o.o. Al . Przyjazni 7/2, 
44-100 Gliwice, 

• osobiscie w siedzibie RZGW w Gliwicach lub w siedzibie „Pectore- Eco" Sp. z o.o., 
• elektronicznej poprzez wyslanie formularza w formacie .doc lub .pdf na adres e-mail: 

konsultacie_klodnica@pectore-eco.pl (plik formularza do pobrania umieszczony jest 
na stronie intemetowej „Pectore-Eco" Sp. z o.o.) oraz poprzez wypelnienie formularza 
elektronicznego na stronie intemetowej 
www.pectore-eco.pl/konsultacie klodnica.html. 

Organem wiasciwym do rozpatrywania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie jest 
Dyrektor Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zgodnie z art. 41 ustawy o 
udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie 
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, uwagi i wnioski zlozone po dniu 19 
pazdziemika 2014 r. nie b^d^ rozpatrywane. 

R E K T O 
Gliwicach 

Cvwipski 


