Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
w ramach III TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczące
Projektu „Planu Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły”
4 czerwca 2009r.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

W dniu 4 czerwca br. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
w Tychach odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach III TURY
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Ze względu na ważność spotkania, informację o nim
wysłano faxem i e’mailem do wszystkich gmin znajdujących się na obszarze działania RZGW
Gliwice oraz rozwieszono plakaty w miejscowościach znajdujących się w pobliżu miejsca
organizowanego spotkania. Z kolei na stronie internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania
i Nauk Społecznych w Tychach wywieszono informację o odbywającym się spotkaniu.
W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych, Starostwa Powiatowego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodnej.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej notatki/.

Delegacji RZGW Gliwice przewodniczył Zastępca Dyrektora ds. Zasobów Wodnych Pan
mgr inż. Artur Wojcik.
Celem spotkania było przedłożenie do konsultacji społecznych dokumentu pt.: Projekt
„Planu Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły”.
Zgodnie z programem podczas spotkania przedstawione zostały następujące prezentacje:
1. „Plany Gospodarowania Wodami Dorzecza oraz Plan Wodno-Środowiskowy Kraju
narzędziami kształtującymi politykę wodną” – czyli dlaczego je wykonujemy oraz
jakie są unormowania prawne z tym związane – Pan mgr inż. Artur Wójcik /Zastępca
Dyrektora ds. Zasobów Wodnych/;
2. „Organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych w odniesieniu do projektu
planu gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z dostarczeniem
społeczeństwu informacji dotyczących tego planu na poziomie regionów wodnych” –
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czyli ogólne zasady organizowania sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych,
zgodnie z tym co jest narzucane przez Unie Europejską – Pani mgr Kornelia Ożóg
/Specjalista w Zespole ds. komunikacji społecznej i współpracy międzynarodowej/;
W czasie wygłaszania prezentacji uczestnikom rozdano 8 szt ankiet.
3. „Założenia Projektu Planów Gospodarowania Wodami Dorzecza dla obszaru zlewni
Małej Wisły z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju (powiaty)” – czyli
konsultowany dokument, który w najbliższym czasie zostanie uchwalony – Pani inż.
Katarzyna Banaszak / Z-ca Kierownika ds. wód powierzchniowych/.
Po prezentacji Dyrektor Wójcik zwrócił uwagę, iż do 22 czerwca 2009r. można zgłaszać
uwagi do konsultowanego dokumentu. Uwagi te można zgłaszać pisemnie do siedziby
RZGW w Gliwicach bądź bezpośrednio do Prezesa KZGW w Warszawie. Głos zabrała
również Pani Zdzisława Stojek /Kierownik planowania, gospodarowania i ochrony wód/
przypominając, iż na stronach internetowych RZGW Gliwice w zakładce „KONSULTACJE
SPOŁECZNE” jest przygotowany materiał w układzie zlewniowym oraz referat, który te
kwestie przybliża. Następnie Dyrektor zaprosił wszystkich do dyskusji.
Dyskusja była bardzo ożywiona – zagadnienia, które zostały w niej poruszone to:
¾ koszty działań inwestycyjnych zawartych w projekcie Projekcie „Planu…” są
niewspółmierne do rzeczywistych;
¾ regulacja rowów i potoków;
¾ brak cyklicznych działań związanych z jakością wód;
¾ trudność zrozumienia treści Projektu „Planu…” (brak zrozumienia stwierdzenia
„skomunalizowanie wałów przeciwpowodziowych”);
¾ uregulowanie stanu formalno-prawnego wód;
¾ konsekwencje wynikające z braku wykonania zadania inwestycyjnego;
¾ ograniczenie rozwoju gospodarczego gmin związanego z pozwoleniami wodnoprawnymi.
Na zakończenie Dyrektor przypomniał o znaczeniu wniesienia uwag do Projektu
„Planu…”oraz zweryfikowaniu w/w dokumentu pod względem poprawności.
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Dziękując za udział w spotkaniu, Dyrektor zachęcił do rozpropagowania ankiet wraz z
materiałami do wszystkich zainteresowanych.
Notatkę sporządziła:
mgr Kornelia Ożóg
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