Konsultacje społeczne
przeglądu
istotnych problemów
gospodarki wodnej

Istotne Problemy

Włącz się w podejmowanie
decyzji o wodzie
Wody Polskie pracują nad drugą aktualizacją
planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy. Dobry stan środowiska
wodnego można osiągnąć, jeśli właściwie
rozpozna się przyczyny jego degradacji. Taką
szansę stwarzają konsultacje społeczne
projektu przeglądu istotnych problemów
gospodarki wodnej. Celem konsultacji jest
wskazanie najważniejszych problemów,
które uniemożliwiają osiągnięcie dobrego
stanu wód. Również od nas zależy, czy uda
się podjąć odpowiednie działania naprawcze.
Wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji
uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane.
Konsultacje rozpoczynają się 18 grudnia 2019 r.
i będą trwać do 18 czerwca 2020 r.
Czas zabrać głos!

Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:
drogą elektroniczną poprzez formularz online
udostępniony na stronach internetowych:
apgw.gov.pl, wody.gov.pl
i gov.pl/gospodarka morska
listownie, na adres:
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
z dopiskiem:
„Konsultacje społeczne:
Przegląd istotnych
problemów gospodarki
wodnej”
osobiście:
w siedzibie
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
pok. 620

Ministerstwo
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
z dopiskiem: „konsultacje
społeczne IP”

w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
piętro 3, pok. 307

z dokumentem można zapoznać się na stronie
www.apgw.gov.pl

ZAKRES KONSULTACJI:
OBSZARY PROBLEMOWE W SKALI OGÓLNOKRAJOWEJ
Ochrona jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych
Emisja zanieczyszczeń w obrębie gospodarstw rolnych
Ograniczenia w zakresie chowu i hodowli ryb
Ścieki komunalne
Ścieki przemysłowe
Zanieczyszczenia atmosferyczne a stan wód

Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych
Przedsięwzięcia hydrotechniczne a stan wód
Renaturyzacja rzek i naturalna retencja
Przywrócenie drożności rzek (migracja organizmów wodnych)

Ochrona stanu ilościowego wód powierzchniowych
i podziemnych
Zmniejszenie zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu i suszy
Nadmierny pobór wód powierzchniowych i podziemnych
a cele środowiskowe wód
Dostępność usług w zakresie zapewnienia wody

Aspekty prawno-organizacyjne
Organy administracji publicznej właściwe w sprawach związanych
z gospodarką wodną
Ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości na terenach zalewowych
Ograniczenia usług w zakresie poboru wód ze względów środowiskowych
Opłaty za korzystanie z usług wodnych

Aspekty ekonomiczne i finansowe
Ograniczenia zużycia wody na cele przemysłowe i komunalne
Finansowanie gospodarki wodnej

