
OBWXESZCZENIE
DYREKT,OR.A REGIONAI NEGO ZAIŁZĄDU GOSI,ODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

O SPORZĄDZENIU [,[{OJEKTU
HARMOFTOGRAMU I T,ROGI{AMU FRAC ZWIĄZANYCH Z PRZY GOTOWANIEM

I"LANU PI{ZECtrDZIAŁANIA §KUTKOM §USZY
w REGIONIE WCIDNyM śrąonrcown lvtrSŁy

Na podstawie art. 8Bs ust. 3 ttstarł, y z clrlia 1 8 lipca 2001 r. Pravvo l,n odne (tel<st jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz.

145 z pożniejszyni znrianarrri) oraz aft. 39 Ustarvy z dnia 3 pażdziernil<a 2008 l.

o irdostępniallitt informacji o śroclowisl<tr i jego ochrorlie. Lrdziale społeczetistwa w ochronie środorvisl<a oraz o

ocenacli oddzialywania lra środowisl<o (tel<st ,jeclrlolit1,: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadania się

o sporząclzeniu slro.lektw hurnnnogrułłlu i pnlgrftn!u prnc z,lvitlz,anycłt ?.przygotoluuniem planu przeciwtlziałania
sklłtkołn sł{sz,y w, regionie w,ocfuułłn Śrotłkowej Wisł1l.

Przebieg gl,arlicy hydro,eraficznei regiorrLr wodttego Srodkowej Wisły ol<reśIony został na podslctsl,ie clcuD,ch

zctyvctlillch na Alapie Poclzictltł Hych,ogł,a.ficnlego Polslci (zgodnie z R-ozporządzenienr Rady Ministtów z dnia 27

Qzęf\,yca 2006 r. w sprarvie przebiegu granic obszańw dorzeczy i regiorlórv wodnych -Dz.U. z2006 r.,nr L26,

poz. 878) i zolrrazowany nazalączniku graficznytn do rriniejszego obwieszczenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Cospodarki Wodnej w Warszawie informuje o nrozliwości wglądu clo

dokunrentacji sprawy w terminie od drria 30 maja 20l4r. do dnia 30 listopada 2014r. w siedzibie RZGW w
Warszawie, ll. Zarzecze 138, polł.249, a takżę na sttonie internetowej: http://www,warszawa.rzgw.govp.[ w
zalładce Kon su ltac.j e s połeczne/Suszct.

Dylektor Regiorralnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o możliwości składania przez
wszystkich zainteresowanycli urvag i wniosków rł, forlnie pisemnej w terminie od 30 maja 20I4r. do dnia 30
listopada 2014r. na adres: Regionalrry Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzęczę 13B, 03-194
Warszawa, osobiście w sieclzibie Regiorraliiego Zarządtl Gospoclarki Woclnej w V,/arszaw,ie lub ira acires ełnail:
susa@ya§ZawilZgw.ggy4t. Fonrrularz składania wniosków stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia,

Organem właścilvynr do rozpatrywania Lrwag i tvniosl<ólv jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie.

W nryśl aft.41 tlstau,y o trdostęprlieniu informacji o środowiskLr ijego ochronie, udziale społeczeńsfiva
w oclrronie środowislca ofaz o ocenaclr oddziaływania na środołvisko rrwagi lub wnioski zlożonę po dniLr 30
listopacla 2014 r. nie będą lozpatrywane.
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