GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG REALIZACJI
PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZŃSTWA /US/
NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ
RZGW GLIWICE
SPIS TREŚCI:
2… Objaśnienie używanych skrótów
4… SŁOWO WSTĘPNE
4… SPOŁECZEŃSTWO – UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA (US)
7… FORMY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
8… Ramy czasowe przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych
9… „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w
Polsce"
10… „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w
odniesieniu do obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry”
na rok 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009”
11… Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze
sporządzeniem planu gospodarowania wodami
12… Rola Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Stałych Komisji ds. US przy Radach w procesie US
16… Zakres (zadań) kompetencji Stałej Komisji ds. US
17… Pierwsze Spotkanie Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach
Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry
19… Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły
i Górnej Odry
Wstępna konsultacja dokumentu dot. harmonogramu i programu prac związanych z
tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu /ZAŁĄCZNIK/
20…KFW – jako instrumentu procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW na
poziomie krajowym
22… Delegaci na Krajowe Forum Wodne
23… PODSUMOWANIE
UWAGA!
Prezentacje multimedialne, które powoływane są w niniejszym tekście udostępniamy na stronie
internetowej RZGW Gliwice www.rzgw.gliwice.pl
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Objaśnienie używanych skrótów:
KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
KE – Komisja Europejska
KFW - Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły
MŚ – Ministerstwo Środowiska
RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
RGWRW MW - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły
RW MW – Region Wodny Małej Wisły
RW CZ – Region Wodny Czadeczki
US - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
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Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi, iż udział społeczeństwa jest kluczem do osiągnięcia
wyznaczonych celów w odniesieniu do jakości wody. W tym stwierdzeniu zawiera się
wieloletnie

doświadczenie

zgromadzone

w

dziedzinie

gospodarowania

wodami

w Europie. Ważne jest jednak, by zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie istnieją rozwiązania
uniwersalne, które można bezkrytycznie powielać. Planując, w gospodarce wodnej - dla
każdego dorzecza, trzeba znaleźć optymalny sposób postępowania, uwzględniając sytuację
społeczno-ekonomiczną, tradycję demokratyczną, zwyczaje administracyjne i warunki
kulturowe.
Dzięki realizacji procesu udziału społecznego, który stanowi istotny element zawarty w RDW
- mogą zostać wypracowane długoterminowe rozwiązania w związku z planowaniem w
dorzeczu, to też - dzięki temu - będzie możliwe zminimalizowanie potencjalnych konfliktów,
problemów związanych z gospodarowaniem i kosztami.
Udział społeczeństwa to proces stwarzania społeczeństwu
możliwości wywierania wpływu na:
•

przebieg opracowywanych DOKUMENTÓW
PLANISTYCZNYCH dot. gospodarowania wodami,

•

ocenę rezultatów prac,

•

weryfikacje planów.

Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji w Polsce nie ma długiej
tradycji. Polacy nie są przyzwyczajeni do tego, że mają prawo wyrażania swoich opinii na
tematy publiczne. Bardzo często przyczyną tego stanu jest słaby dostęp do informacji.
W świadomości społecznej nadal funkcjonuje stereotyp, że ochrona przyrody to
sprawa przyrodników i organów władzy. W czasach, kiedy każdy ma prawo do decydowania o
tym, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu, okazuje się jednak, że ochrona przyrody
dotyczy /i powinna interesować/ zarówno każdego obywatela, jak i całych grup społecznych.
Kształtowanie postawy aktywnego uczestnika w procesie decyzyjnym jest bardzo
ważnym i trudnym zadaniem czekającym polskie władze. Podjęto już pierwsze kroki.
Akty prawne takie jak, Prawo wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, konwencja z Aarhus
zapewniają społeczeństwu dostęp do informacji o zasobach wodnych oraz jego udział
w podejmowaniu decyzji.
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SPOŁECZEŃSTWO – UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA (US)
Dla pełnego zrozumienia omawianych zagadnień, celowym jest wyjaśnienie pojęcia
„społeczeństwo” (lub „ogół społeczeństwa”) oraz znajomość form procesu US.
Społeczeństwo oznacza jedną osobę fizyczną lub prawną, bądź więcej takich osób oraz,
zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką krajową, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy.

FORMY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
Udostępnianie informacji jest podstawą każdej z form udziału społeczeństwa – stanowi ona
fundament całego procesu. Rozpowszechnienie informacji podanej we właściwej /tj.:
przystępnej, przejrzystej, dostępnej i ciekawej/ formie ma bardzo istotne znaczenie dla
powodzenia innych form udziału społeczeństwa (konsultacji społecznych i czynnego
zaangażowania) i całego procesu US.
Konsultacje społeczne to udostępnianie dokumentacji, w odniesieniu do której można
zgłaszać opinie i uwagi na piśmie. Ta forma US stwarza możliwość wysłuchania
społeczeństwa – uzyskania informacji zwrotnej, która jest efektem informacji pierwotnej –
wysłanej do społeczeństwa na etapie udostępniania informacji. Zbieranie uwag i opinii np. w
drodze sondaży i wywiadów czy ankiet to czynne konsultacje społeczne.
Aktywny udział społeczeństwa to proces, który daje możliwość wpływania na
podejmowanie decyzji poprzez dyskutowanie poszczególnych problemów oraz proponowanie
własnych rozwiązań.
Bardziej rozwiniętymi formami aktywnego udziału społeczeństwa są:
-

wspólne podejmowanie decyzji, gdzie zainteresowane strony nie tylko uczestniczą w

planowaniu, ale też biorą współodpowiedzialność za jego wyniki.
-

samostanowienie,

w

którym

zainteresowanej

stronie

zostaje

przekazana

realizacja/nadzór/koordynacja nad wybranym elementem systemu zarządzania gospodarką
wodną.
Czynne zaangażowanie to wyższy poziom US niż konsultacje – polega na tym, że
zainteresowane strony zapraszane są do aktywnego uczestnictwa w procesie planowania
/w formie dyskusji na problemami/ i proponowania konkretnych rozwiązań.
Aktywne uczestnictwo społeczeństwa może obejmować wspólne podejmowanie decyzji.
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Celem społecznym wynikającym z Ramowej Dyrektywy Wodnej jest - w szczególności zapewnienie ludziom wody dobrej jakości. Istotnym aspektem przy realizacji tego celu jest
rozbudzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społecznych przyjaznych
środowisku poprzez dostęp szerokiej reprezentacji społeczeństwa do informacji na temat
wdrażania RDW i dokumentów opracowywanych w związku z tym procesem.
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza w art. 14 obowiązek informowania i angażowania
szeroko rozumianego społeczeństwa w proces wdrażania jej postanowień.
W szczególności Kraje Członkowskie mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji
społecznych w zakresie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej i planów
gospodarowania wodami opracowywanych dla obszarów dorzeczy.
Udział społeczeństwa odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wdrażania Ramowej
Dyrektywie Wodnej. Oto wybrane fragmenty dyrektywy odnoszące się do tego zagadnienia.
Preambuła akapit (14):
„Osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione od
ścisłej współpracy i spójnych działań na poziomie wspólnotowym,
Państw Członkowskich oraz lokalnym, jak również od informacji,
konsultacji i zaangażowania społeczeństwa, w tym użytkowników
wody”
Akapit 14 preambuły mówi o tym, że udział społeczeństwa przyczyni się do osiągnięcia
celów, które zostały założone w dyrektywie. Konsultacje społeczne dadzą społeczeństwu
możliwość reagowania na plany i propozycje opracowane przez władze, czynne
zaangażowanie zaktywizuje strony, tak by w procesie planowania dyskutowały nad
problemami i proponowały sposoby ich rozwiązania. Istotnym elementem jest również fakt,
iż uczestnicy mogą wywierać wpływ na przebieg procesu.
Preambuła akapit (46):

„Dla zapewnienia udziału społeczeństwa, w tym użytkowników
wody w ustaleniu i aktualizacji planów gospodarowania wodami
w dorzeczu, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej informacji
o planowanych działaniach i środkach oraz składanie sprawozdań
o postępach w ich wdrażaniu, w celu włączenia społeczeństwa
przed podjęciem ostatecznych decyzji w sprawie niezbędnych
działań i środków”.
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Akapit 46 preambuły podkreśla jak duże znaczenie ma odpowiednie informowanie
społeczeństwa, co ma zapewnić /umożliwić, ułatwić/ społeczeństwu angażowanie się w
proces planowania.
Artykuł 14:
Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne
„Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do czynnego
udziału we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu,
przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa
Członkowskie zapewniają, że dla każdego obszaru dorzecza zostaną opublikowane i
udostępnione społeczeństwu, również użytkownikom, w celu zgłaszania uwag,
następujące informacje:
a) Harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu, w tym wykaz
konsultacji społecznych, które należy przeprowadzić, co najmniej trzy lata
przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan;
b) Wyniki okresowego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej,
określonych dla danego dorzecza, co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem
okresu, do którego odnosi się plan;
c) Projekty planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed
rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan”.
Na wniosek udostępnia się dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do
opracowania projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

Państwa Członkowskie zachęcają wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału we
wdrażaniu niniejszej dyrektywy, a także w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu
planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Dla każdego obszaru dorzecza,
społeczeństwu (jak również użytkownikom), zostaną opublikowane i udostępnione
następujące informacje:
¾ harmonogramu i program prac;
¾ przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej;
¾ projekt planu gospodarowania wodami.
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Przepisy dyrektywy mówią o tym, że zainteresowane strony powinny uczestniczyć
w działaniach, które wchodzą w zakres czynnego zaangażowania, zaś do konsultacji należy
również włączyć szeroko rozumiane społeczeństwo. Wszelkie informacje powinny być
dostępne w każdym czasie i dla każdego. Bardzo ważne jest, by jasno określić, która z form
udziału społeczeństwa jest realizowana i jakim celom ma służyć.
Istotnym elementem jest fakt, iż to Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za proces
udziału społecznego, gdyż to ich obowiązkiem jest osiąganie celów w dyrektywie. Warto
również pamiętać o tym, że udział społeczeństwa powinien być organizowany na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym /formę realizacji US oraz zastosowane narzędzia należy
dostosować do konkretnych sytuacji – tak, by zapewnić optymalizacje efektów .
Reasumując - wyróżniamy następujące formy udziału społeczeństwa:
FORMY UDZIAŁU
SPOŁECZEŃSTWA

Dostęp do
informacji

Aktywny
udział

Konsultacje

Udostępnianie informacji jest jedną z podstawowych form udziału społeczeństwa.
Właściwe rozpowszechnianie informacji ma istotne znaczenie dla powodzenia konsultacji
społecznych i realnego czynnego zaangażowania. Informacje powinny docierać do różnych
zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa, dlatego też należy zastosować różne sposoby
dostarczania informacji tj. Internet, broszury, media.
Drugą formą udziału społecznego stanowią konsultacje. Są one przeprowadzane przez
organy administracji z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami. Ich celem jest pozyskanie
dodatkowej wiedzy, spostrzeżeń, doświadczenia i sugestii.
Trzecią formą jest aktywny udział społeczeństwa - społeczeństwo ma wpływ na
planowanie /przebieg i wyniki procesu/.
Zgodnie z przepisami dyrektywy, należy zapewnić dwie pierwsze z powyższych form
udziału. Do ostatniej z wymienionych form udziału należy zachęcać.
Informowanie społeczeństwa i przebieg konsultacji społecznych
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Ramy czasowe przeprowadzenia procesu
konsultacji społecznych
Dyrektywa wyznacza ramy czasowe przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych
dokumentów związanych z gospodarką wodną, dzieląc je na trzy etapy:
¾ od dnia 22 grudnia 2006 r. do 22 czerwca 2007r.
Udostępnienie do konsultacji społecznych harmonogramu i program prac związanych
ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy
(wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji).
W pierwszej fazie należy zatem poinformować społeczeństwo o tym, które etapy
robocze opracowywania planu gospodarowania muszą mieć miejsce, kto jest za to
odpowiedzialny oraz jakie ma ono możliwości współdziałania przy opracowywaniu
planu.
¾ od dnia 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r.
Udostępnienie do konsultacji społecznych przeglądu istotnych problemów gospodarki
wodnej dla obszarów dorzeczy.
W drugiej fazie konsultacji należy przedstawić istotne problemy z zakresu gospodarki
wodnej dotykające dany obszar dorzecza.
¾ od dnia 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.
Udostępnienie do publicznych konsultacji kopie projektów planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy.
Trzecia faza konsultacji w ramach planu gospodarowania jest fazą o największym
znaczeniu. Do tego momentu należy przedłożyć projekty planów gospodarowania
wodami dla obszarów dorzeczy.
NA PODSTAWIE: „Harmonogramu i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania
wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji”
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„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce"
Na potrzeby odpowiedniego zaplanowania procesu konsultacji społecznych w Polsce
opracowany został krajowy dokument pt. „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce".
Program określa metodykę konsultacji społecznych w Polsce na poziomach dorzeczy i
regionów wodnych wraz z harmonogramem czasowym działań.
„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”
składa się z następujących części:
Część I – Warunki Ramowe:
udział społeczeństwa w prawie Wspólnot Europejskich,
udział społeczny w prawie polskim,
analiza stanu udziału i zaangażowania społeczeństwa w Polsce,
harmonogram udziału społecznego według Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dostosowanie
udziału społecznego w Polsce do wymagań art. 14 RDW,
instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu Udziału Społecznego we wdrażaniu
RDW w Polsce.
Część II – Strategia udziału społecznego:
cele udziału społecznego,
formy udziału społecznego w Polsce (informowanie, konsultacje, czynne zaangażowanie),
identyfikacja podstawowych grup społecznych (grup docelowych) uczestniczących w
procesie udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w Polsce.
Część III – Proces wdrożenia udziału społeczeństwa w Polsce w odniesieniu do poziomu
krajowego (dwóch dorzeczy) oraz poziomu regionalnego (regionów wodnych) wg RDW:
struktura organizacyjna,
instrumenty udziału społecznego.
W „Programie…” zidentyfikowano i wybrano grupy społeczne, które należy zaangażować
we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, instytucje odpowiedzialne za zapewnienie
udziału społeczeństwa (tj.: administracja samorządowa, organizacje pozarządowe,
administracja rządowa, rolnictwo, usługi wodne, przemysł, leśnictwo, rybactwo i
rybołówstwo, wędkarstwo, turystyka), formy, metody i narzędzia niezbędne w tym
procesie oraz określono szacunkowe koszty przeprowadzenia procesu udziału
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społeczeństwa. Przedstawiono i przeanalizowano w nim również podstawy prawne oraz
harmonogram

przeprowadzenia

procesu

udziału

społeczeństwa

ze

szczególnym

uwzględnieniem zapisów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do
obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i
Górnej Odry” na rok 2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2009”
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opracował /na podstawie:
DOKUMENTU WZORCOWEGO „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w
odniesieniu do obszarów regionów wodnych na rok 2006 z perspektywą na lata 2007-2009”
wypracowanego przez Zespół ds. Udziału Społeczeństwa przy DZW MŚ/ „Program udziału
społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszarów
regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry”

na rok 2006 z

uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009” /zatwierdzony w styczniu 2006 r./.
„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu
do obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry …” zawiera:
1. Informacje na temat organizacji procesu US na poziomie regionów wodnych:
dostosowanie organizacyjne RZGW, opis struktury organizacyjnej i zakresu zadań
komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z US, narzędzi wykorzystywanych w
organizacji procesu US, obszarów działania Rad GWRW MW i GO oraz

Stałych

Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach,
2. Harmonogram oraz procedury przeprowadzenia procesu US,
3. Szacunkową analizę kosztową procesu US na rok 2006 na terenie administrowanym
przez RZGW Gliwice.
Na bazie doświadczeń z dotychczasowej realizacji zadań w zakresie US w aktualizacji
„Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu
do regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry na rok 2006 z uwzględnieniem
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perspektywy na lata 2007-2009” zawarto zmodyfikowane zapisy pierwotnej wersji
„Programu…” oraz nowe koncepcje mające na celu optymalizację realizacji US w regionach
wodnych MW i GO.

Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu
prac związanych ze sporządzeniem planu
gospodarowania wodami
Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania
wodami wraz z zakresem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji jest
pierwszym dokumentem, który zostanie udostępniony do konsultacji społecznych. Został
on zatwierdzony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w dniu 18 października 2006r.
„Harmonogram” został przygotowany na podstawie „Wykazu zadań i działań dla procesu
planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymaganiami RDW w Polsce w latach
2006 – 2010, który został przyjęty przez Kierownictwo Resortu Środowiska 11 października
2006 r. Zostały w nim wyszczególnione prace i działania dla których Ramowa Dyrektywa
Wodna wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Do Harmonogramu będzie
dołączony opis, który zawierać będzie informacje w zakresie organów właściwych
w sprawach gospodarowania wodami, uwarunkowań prawnych, a także dokumentów
planistycznych, które poddawane będą konsultacjom społecznym.
Zostanie on zamieszczony na stronach internetowych do publicznej wiadomości.
Przygotowane zostaną również ulotki, broszury, które dostępne będą w Ministerstwie
Środowiska, w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej a także w regionalnych zarządach
gospodarki wodnej.
Pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego zostało zaplanowane w pierwszym półroczu
2007 r., gdzie jego uczestnikom zostanie przedstawiony „Harmonogram i program prac
związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami, w tym zestawienie działań,
które należy wprowadzić w drodze konsultacji społecznych”.
Najważniejszymi narzędziami, które zostaną wykorzystane w procesie udziału społeczeństwa
na poziomie ogólnokrajowym – dorzeczy będą: Krajowa Rada Gospodarki Wodnej,
Krajowe Forum Wodne Obszarów Dorzecza Odry i Wisły - na poziomie regionalnym: Rady
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Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych oraz powstałe przy nich Stałe Komisje ds. Udziału
Społeczeństwa.
Fora te charakteryzują się optymalną reprezentatywnością społeczną co pozwala na
uzyskanie szeregu opinii i uwag pomocnych przy określaniu ostatecznego kształtu i
zawartości merytorycznej dokumentów, jakimi są przeglądy istotnych problemów
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy.

Rola Rad Gospodarki Wodnej
Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Stałych Komisji ds. US przy Radach w procesie US
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego funkcjonuje w każdym* Regionie Wodnym
jako organ opiniodawczo – doradczy właściwego Dyrektora RZGW.
*Zlewnia rzeki Czadeczki – obszar dorzecza Dunaju – (według wcześniejszych zapisów ustawy
Prawo wodne), była przypisana do obszaru dorzecza Wisły, gdyż nie stanowiła regionu wodnego.
W związku z tym, nie istniała potrzeba powołania RGWRW. Aktualnie, na obszarze
administrowanym przez RZGW Gliwice, wyodrębnia się trzy regiony wodne: RW Małej Wisły,
RW Czadeczki, RW Górnej Odry. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakresem
swej administracji obejmuje trzy regiony wodne - mając dwie RGWRW, przy czym RW Czadeczki
posiada swojego przedstawiciela w RGWRW MW, która reprezentuje ten sposób sprawy obu
regionów wodnych.

Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry działają na
podstawie art. 100 - 101 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z dnia 7 grudnia 2005r., Nr 239; poz. 2019 – OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RP
z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne) /w
zw. z art. 3-4 tejże Ustawy/; oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania
zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych
zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne /§ 4
Rozporządzenia/; (Dz. U. Nr 232, poz. 1953) zm. mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych;
(Dz. U. Nr 126, poz. 878).
Rady są organami opiniodawczo-doradczymi Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach - w ich zakresie działania znajduje się wyrażanie opinii w sprawach
gospodarowania wodami w przyporządkowanym jej regionie wodnym - w szczególności:
1) projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego,
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1a) dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3 /tj. sporządzane przez dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla poszczególnych regionów wodnych:
•
•
•
•
•
•
•

identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan
wód powierzchniowych i podziemnych,
identyfikacje oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych,
wykazy wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
wykazy wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w
szczególności do kąpieli,
wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i
mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb,
wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych,
analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód/.

b) i wykazów, o których mowa w art. 113 ust. 4 /tj. wykazów:
•
•
•
•
•
•

obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia,
obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym,
jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych,
obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych,
obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł
rolniczych,
obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w
ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie/.

2) projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,
3) projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
4) planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez
eksploatację zasobów wodnych,
5) projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,
6)projektów programów, o których mowa w art. 47 /tj. programów działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o którym mowa w art. 84 ustawy - Prawo
ochrony środowiska; wprowadzanych w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej/,
7) projektów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w
zakresie ochrony zasobów wodnych.
Każda z Rad składa się z 30 członków - powoływanych przez Ministra Środowiska /Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej/ - na wniosek dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej.
Na członka Rady powołana może być osoba, która daje rękojmię prawidłowego/efektywnego
pełnienia przyjętych na siebie obowiązków - w zgodzie z normami prawnymi, a także
wykazuje bardzo dobrą znajomość problemów regionu wodnego. W razie zaistnienia
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potrzeby, przy Radzie powstawać mogą stałe lub doraźne komisje albo zespoły
specjalistyczne składające się z członków Rady; do pracy w przedmiotowych
komisjach/zespołach zapraszane mogą być również osoby spoza składu Rady.
Do zgłaszania swoich kandydatów powoływana ustawa upoważnia:
•
•
•
•

organy samorządu terytorialnego,
organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką
wodną,
zakłady korzystające z wód,
właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa.

Członkowie Rady powoływani są na 4-letnią kadencję. Bieg terminu kadencji Rady w
obecnym składzie osobowym rozpoczął się 18 sierpnia 2003 r.
Odwołać członka Rady przed upływem jego kadencji może Minister Środowiska (na wniosek
organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę).
Wydatki związane z działalnością Rad (konieczne dla realizacji zadań) pokrywane będą ze
środków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Członkom Rad oraz zapraszanym na posiedzenia specjalistom zamieszkałym poza
miejscowością, w której odbywa się posiedzenie przysługuje zwrot diet, kosztów podróży i
noclegów.
Obsługę biurową Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry
zapewnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Do organizacji rad regionu stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 Ustawy – Prawo wodne.
Aby społeczeństwo zaangażowało się w proces otwartego planowania gospodarowania
wodami, a także żeby zwiększył się stopień reprezentatywności w skali regionów
wodnych przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO powstały
Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa. Powołanie Komisji wynika z wykorzystania
możliwości zawartych w unormowaniach ustawowych /art. 100 ust. 6 w zw. z art. 98 ust. 3
Ustawy - Prawo wodne/, zapisów regulaminowych RGWRW MW i GO /§ 4 Regulaminu
Organizacyjnego RGWRW MW i GO/ oraz koncepcji przeprowadzania procesu US zawartej
w „Programie udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”.
Program określa ramy organizacyjne prowadzenia procesu udziału społeczeństwa.
Osoby spoza składu Rady powołano do prac w Komisji dla uzyskania optymalnej
reprezentacji podstawowych grup społecznych, które są zainteresowane sprawami
gospodarowania wodami w skali regionu wodnego.
Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa wynika z pierwotnego składu RGWRW.
Komisje przy każdej z Rad liczą ponad 20 osób. W skład Stałej Komisji wchodzi
reprezentacja Rad w liczbie 5 osób /szczególnie zainteresowanych oraz zaangażowanych
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w proces udziału społeczeństwa na terenie regionu wodnego/ wyłoniona zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym Rad. Zadaniem tak wybranych przedstawicieli będzie
prezentowanie wyników prac Komisji na sesji plenarnej Rad oraz dbanie o właściwy
dwustronny przepływ informacji pomiędzy Radą a Komisją.
Pozostały skład osobowy Komisji (15 osób) zastał dobrany tak, aby grupy docelowe
reprezentowane łącznie w Radzie i Komisji (45 osób) odpowiadały podziałowi wg zasady:
¾ 1/3 użytkownicy – 15 osób,
¾ 1/3 administracja samorządowa i rządowa – 14 osób + 1 osoba,
¾ 1/3 organizacje pozarządowe oraz społeczne – 15 osób.
RZGW Gliwice przedstawił RGWRW MW i GO /zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
zawartym w pierwotnej wersji „Programu…”/ propozycje list instytucji, z których
reprezentanci zostali zaproszeni do udziału w pracach Stałych Komisji ds. US przy Radach.
Do wyżej wymienionych list członkowie RZGW wnieśli uwagi, uzupełnienia – następnie
RZGW Gliwice dokonał scalenia wszystkich propozycji w listy zbiorcze, a Rady dokonały
wyboru 15 instytucji (grup docelowych), które zostały desygnowane – ich wytypowanych
przedstawicieli zaproszono do Komisji, powołanych w drodze uchwał przyjętych zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym RGWRW MW i GO.
Analizując skład osobowy Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i
Górnej Odry obecnej kadencji, dokonano podziału na grupy społeczne (instytucje)
reprezentowane w Radach. Przeprowadzony podział pozwolił na określenie ilości miejsc
przypadających na poszczególne grupy docelowe w Stałej Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa.
RGWRW MW:
¾ organy samorządu terytorialnego – 15 miejsc;
¾ użytkownicy wód – 7 miejsc;
¾ organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką
wodną – 6 miejsc;
¾ środowisko naukowe – 1 miejsca.
RGWRW GO:
¾ organy samorządu terytorialnego – 15 miejsc;
¾ użytkownicy wód – 8 miejsc;
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¾ organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką
wodną – 6 miejsc;
¾ środowisko naukowe – 1 miejsca.
Każdorazowy skład osobowy Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa powinien być
dobierany tak, aby grupy docelowe reprezentowane łącznie w Radzie /MW lub GO/
i Komisjach przy Radach (po 45 osób) odpowiadały podziałowi wg zasady: 1/3 użytkownicy,
1/3 administracja samorządowa /oraz po jednym reprezentancie administracji rządowej/ oraz
1/3 organizacje pozarządowe oraz społeczne.
Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie ilości miejsc przeznaczonych dla grup docelowych,
zaleca się, aby RGWRW – wybierając ze swego grona - 5 przedstawicieli do prac w Komisji
kierowały się zasadą zachowania właściwych proporcji w składzie grupy delegowanej, co
pozwoli uniknąć ryzyka wtórnego zaburzenia optymalnych proporcji gwarantujących
reprezentację wszystkim grupom docelowym.
* Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy: RGWRW MW oraz
RGWRW GO zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego tekstu

Zakres (zadań) kompetencji Stałej Komisji ds. US

Zakres (zadań) kompetencji Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa:
9

uczestniczenie w pracach nad identyfikacją istotnych problemów gospodarki wodnej,

9

konsultowanie:


rezultaty raportów wymaganych w art. 5 RDW oraz dokumentów i
wykazów wymaganych w art. 113 ust. 3

i ust. 4 Prawa

Wodnego,


projekty dokumentów dotyczących harmonogramu i programu prac
związanych z planami gospodarowania wodami, przeglądu istotnych
problemów gospodarki wodnej, planów gospodarowania wodami,

9

formułowanie uwag i angażowanie się w organizowanie konsultacji ze społeczeństwem
wskazując na jakim obszarze konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Organizacja prac Komisji może opierać się o tematyczne grupy robocze, w ramach których
wypracowywane będą stanowiska, które zostaną przedstawione na sesji plenarnej Komisji.
Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa będzie podejmować wszelkie zlecenia, opinie, poza
sprawami porządkowymi, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków.
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Pierwsze Spotkanie Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych
Małej Wisły i Górnej Odry
W dniu 28 listopada 2006r. odbyło się pierwsze spotkanie Stałych Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej
Odry, któremu przewodniczył Pan Ryszard Jakubowski – Przewodniczący Rady GWRW
Małej Wisły. Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania następujących prelekcji przygotowanych
przez osoby pracowników RZGW Gliwice:
•

„Ramowa Dyrektywa Wodna”,

•

„Dyrektywa azotanowa”,

•

„Harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania
wodami w dorzeczu,

•

„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w Polsce” oraz „Program
udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów regionów
wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry – na rok 2006” za szczegółowym
uwzględnieniem roli Stałych Komisji ds. US /wraz z informacją nt.
dotychczasowych modyfikacji i planowanych zmian aktualizacyjnych/.

Omówiony

został

również

Harmonogram

Procesu

Udziału

Społeczeństwa

wraz

z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji.
Zebranych poinformowano, iż do konsultacji społecznych należy przedłożyć następujące
dokumenty:
- harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania
wodami dla obszarów dorzeczy (wraz z zestawieniem działań, które należy
przeprowadzić w drodze konsultacji) w okresie 22 grudnia 2006r. - 22 czerwca 2007r.,
- przeglądy istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy w okresie
22 grudnia 2007r. - 22 czerwca 2008r.
- kopie projektów planów gospodarowania wodami w okresie 22 grudnia 2008r. - 22
czerwca 2009r.
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Organem właściwym do przedkładania ww. dokumentów do opinii publicznej jest Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Zwrócono również uwagę na ważną pozycję Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa,
gdyż ich praca będzie ważnym elementem motywującym społeczeństwo do pomocy we
wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Sprawozdania sporządzane z przeprowadzonych konsultacji, a także zawarte w nich wnioski,
zostaną uwzględnione /w miarę możliwości/ podczas opracowania końcowej wersji planów
gospodarowania wodami w dorzeczach.
Przedstawiono informację nt. forum internetowego, gdzie można wymieniać poglądy
i doświadczenia w sprawach związanych z RDW oraz procesem planowania w gospodarce
wodnej. Prelegent wyjaśnił, iż nie wszystkie dokumenty będą „widoczne” dla ogółu
użytkowników - niektóre, wybrane będą poddane pod dyskusję, opiniowane tylko przez
specjalistów - Członków Rady i Komisji.
Dokonano wyboru delegatów na Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły (KFW).
Delegatami na Krajowe Forum Wodne wybrani zostali:
z Regionu Wodnego Małej Wisły - Pan Ryszarda Jakubowski,
z Regionu Wodnego Górnej Odry – Panią- Grażyna Skałuba-Ossolińska.
Obu kandydatów wybrano jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że Komisja przyjmuje przekazane jej informacje do
wiadomości oraz akceptuje do wdrożenia przedstawiony harmonogram i program prac
związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami. Uchwała Komisji w tej
sprawie została podjęta przez aklamację.
W

grupach

roboczych

realizowano

prace

dotyczące

uchwalenia

Regulaminów

Organizacyjnych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW GO i MW oraz
wyborów Prezydiów Komisji.
Do prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW GO wybrano:
¾ Przewodniczący Komisji – Leszek Kamiński;
¾ Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Sokół;
¾ Sekretarz – Władysław Masełko.
Wszystkie osoby zostały wybrane jednogłośnie.
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Prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW powołano
w składzie:
¾ Przewodniczący Komisji – Jerzy Kazimierz Lisecki
¾ Zastępca Przewodniczącego – Waldemar Sawiniak;
¾ Sekretarz – Barbara Koral.
Wszystkie osoby zostały wybrane jednogłośnie.
Termin następnego spotkania ustalono na I kwartał 2007 roku.

Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry
W dniu 14 grudnia 2006r. w siedzibie RZGW Gliwice odbyło się Wspólne Posiedzenie
Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.
Rady dokonały zatwierdzenia Uchwał o wyborze delegatów

Komisji ds. Udziału

Społecznego przy Radzie GWRW MW i GO jako przedstawicieli na Krajowe Forum Wodne,
planowane na marzec 2007r.
Przedstawione zostało syntetyczne sprawozdanie z Pierwszego Spotkania Stałych
Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, które odbyło się 28 listopada 2006r.
Przewodniczący Pan Ryszard Jakubowski przedstawił przewodniczących poszczególnych
Komisji:
Przewodniczącym RGWRW MW został Pan Jerzy Kazimierz Lisecki;
/Zastępca Przewodniczącego: Waldemar Sawiniak/;
Przewodniczącym RGWRW GO został Pan Leszek Kamiński;
/Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Sokół/.
Przewodniczący obu Komisji omówili pierwsze spotkanie Komisji /przebieg, wnioski,
ustalenia, podjęte Uchwały/.
** Przebieg wstępnej konsultacji dokumentu dot. harmonogramu i programu
prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu
przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego tekstu.
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KFW – jako instrumentu procesu udziału społeczeństwa
we wdrażaniu RDW na poziomie krajowym
Najważniejsze obszary aktywności Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły:
•

wpływanie na strategiczne rozwiązania w gospodarce wodnej,

•

monitorowanie opinii różnych środowisk o problemach i planowanych
zamierzeniach w zakresie ogólnokrajowych rozwiązań w gospodarce wodnej,

•

dialog pomiędzy różnymi organizacjami i instytucjami, a administracją
odpowiedzialną za wdrażanie RDW,

•

promowanie zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

Najważniejsze zadania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły w odniesieniu
do trzech form udziału społecznego:
I Informowanie:
•

przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie kolejnych etapów planowania
gospodarowania wodami w świetle RDW oraz wyników planowania,

•

wypracowanie wspólnego stanu znajomości treści i zagadnień planowania,

II Konsultacje:
•

monitorowanie opinii społeczeństwa w kwestii planowania,

•

ustalenie poziomu akceptacji społecznej w odniesieniu do programu działań,

•

ustalenie najważniejszych obszarów konfliktowych,

•

pozyskanie impulsów i alternatywnych propozycji rozwiązań w kwestiach
merytorycznych,

III Czynne zaangażowanie:
•

współpraca przy opracowywaniu programu działań w oparciu o uzasadnione
wnioski
i zastrzeżenia,

•

analiza obszarów konfliktowych,

•

wypracowanie konsensusu,

•

upowszechnianie podstaw akceptacji społecznej dla decyzji w zakresie
gospodarowania wodami,

•

pozwoli na wzmocnienie fachowej znajomości stanu rzeczy poprzez
informacje naukowo-techniczne
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Pozostałe instrumenty procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW na poziomie krajowym
(dwóch dorzeczy):
•

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej), wyrażająca opinie w sprawach gospodarowania wodami, a w
szczególności (art. 96 ust. 2 Prawa Wodnego):

przedstawia propozycje oraz wnioski dotyczące poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony
przeciwpowodziowej w państwie,
opiniuje projekty planów gospodarowania wodami w dorzeczu,
opiniuje programy inwestycyjne w zakresie gospodarowania wodami,
opiniuje projekty aktów prawnych regulujących sprawy gospodarowania wodami.
•

Internet,

•

Media.

Kryteria sukcesu działania i funkcjonowania Krajowego Forum Wodnego Dorzecza
Odry i Wisły:
•

uznanie procesu wdrożeniowego przez jego uczestników za obiektywne, uczciwe
przejrzyste,

•

efektywność prowadzonych debat i sformułowanie konkretnych wniosków
końcowych,

•

miara rzeczywistego zaangażowania się w proces przez uczestników KFW,

•

niekwestionowana

przez

uczestników

oraz

szersze

społeczeństwo

reprezentatywność KFW, tak by jego działania mogły być odbierane jako
wiarygodne oraz stanowić podstawę do prac w lokalnych środowiskach
uczestników.
Następnie przedstawiono proponowaną organizację pracy Forum oraz schemat organizacyjny
udziału społeczeństwa w Polsce.
Pierwsze spotkanie KFW wyznaczone zostało na pierwszy kwartał 2007 r. - marzec.
Uczestnicy Forum zostaną poinformowani o zagadnieniach związanych ze sporządzaniem
planów gospodarowania wodami w świetle norm Ustawy – Prawo wodne. Poprzez
doświadczenia i wiedzę poszczególnych grup społecznych min. rolnictwa, rybactwa,
administracji samorządowej, przemysłu itd. możliwe będzie przygotowanie dokumentów,
które będą akceptowalne społecznie.
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Delegaci na Krajowe Forum Wodne
Każda z Rad wybrała swego delegata do Krajowego Forum Wodnego - podjęto Uchwały w
sprawie wyboru reprezentantów Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW/GO do
Krajowego Forum Wodnego Dorzecza Odry i Wisły.
Rada GWRW MW wybrała jako delegata na KFW Pana Józefa Ochela. Członkowie
RGWRW GO wybrali, jako swego przedstawiciela Pana Stanisława Staniszewskiego. Obie
kandydatury przyjęto jednogłośnie.
Rady dokonały zatwierdzenia Uchwał dotyczących: wyboru Pana Ryszarda Jakubowskiego
na delegata Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Małej Wisły oraz wyboru Pani Grażyny Skałuby-Ossolińskiej - jako
delegatki Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Górnej Odry, celem reprezentowania Komisji przez wybranych
przedstawicieli Komisji podczas obrad Krajowego Forum Wodnego.
Informacje nt. „Interaktywnego FORUM DYSKUSYJNEGO dot. udziału społeczeństwa na
terenie Regionów Wodnych MW, CZ I GO” – przedstawił kierownik działu ZI – Pan mgr inż.
Tomasz Klimek.
Pan Klimek podał adres strony: http://forum.rzgw.gliwice.pl gdzie można uczestniczyć w
wymianie poglądów i doświadczeń w sprawach związanych z RDW. Wyjaśnił zasady
korzystania z w/w forum - podkreślając, że jego założeniem jest, iż niektóre dokumenty będą
„widoczne” dla wszystkich użytkowników, natomiast inne – wybrane, tylko dla Członków
Rady i Komisji. Zachęcał do korzystania z możliwości wypowiedzi na forum i wymieniania
opinii w sprawie procesu wdrażania RDW.
Rady GWRW MW i GO - po zapoznaniu się informacja nt. sytuacji finansowej RZGW
Gliwice - podjęły Uchwały w sprawie wystąpienia Rady do Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej o zwiększenie funduszu płac dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gliwicach. Uchwały przyjęto jednogłośnie.
Dyrektor Pistelok omówił problematykę dot. metod dotarcia do społeczeństwa,
przedstawił

propozycje

zorganizowania

spotkań

mających

na

celu

uczulenie

społeczeństwa na zagadnienia związane z gospodarką wodną oraz poinformowanie
obywateli o konieczności wdrażania RDW /plan gospodarowania wodami/.
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Pamiętajmy, iż zaangażowanie społeczeństwa w sprawy zarządzania gospodarką
wodną przyczyni się do:
¾ dokładnej identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w danym
obszarze dorzecza,
¾ doboru odpowiednich działań naprawczych służących ochronie i poprawie
stanu jakościowego i ilościowego wód,
¾ budowy społeczeństwa obywatelskiego, które będzie świadome swego
wielkiego wpływu na kształtowanie środowiska naturalnego i będzie miało
poczucie współodpowiedzialności za podejmowane decyzje,
¾ wypracowania powszechnego odczucia, że opracowane plany gospodarowania
wodami są wspólnym dziełem, a ich realizacja umożliwi optymalne
gospodarowanie zasobami wodnymi z pożytkiem dla obywateli,
dlatego - WARTO AKTYWNIE WŁĄCZYĆ SIĘ W PROCES UDZIAŁU
SPOŁECZEŃSTWA,

KORZYSTAJĄC

Z

OPISANEGO

POWYŻEJ

-

SZEROKIEGO SPEKRTUM MOŻLIWOŚCI.

Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska
Współpraca: Kornelia Broja

Tekst opracowano w oparciu o:
1.

„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”
opracowany przez Zespół ds. US PRZY Dyrektorze DZW MŚ,

2.

„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu
do obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry” opracowany przez
RZGW Gliwice;

3.

„Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania
wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w
drodze konsultacji” opracowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;

4. Materiały robocze wypracowane przez Zespół ds. US.
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