Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
w ramach III TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczące
Projektu „Planu Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Odry”
1 czerwca 2009r.
Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W dniu 1 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu 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 Starostwo Powiatowe w Raciborzu wywiesiło informację o odbywającym
się spotkaniu na swojej stronie internetowej oraz zaprosiło przedstawicieli poszczególnych
instytucji działających na obszarze tego powiatu.
Pan Krzysztof Sporny /Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa/ - w imieniu Starosty Raciborskiego – Pana Adama Hajduka, powitał wszystkich
przybyłych. Głos zabrał również Pan Norbert Parys /Członek Zarządu Powiatu
Raciborskiego/, który zwrócił uwagę, iż temat związany z Planami Gospodarowania Wodami
na obszarze Górnej Odry jest bardzo ważny.
Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu w spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele:

Okręgowego

Polskiego

Związku

Wędkarskiego,

Przedsiębiorstwa

Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna Odra”, Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji, Gospodarstwa Rybackiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, Śląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
oraz Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej notatki/.

Delegacji RZGW Gliwice przewodniczył Zastępca Dyrektora ds. Zasobów Wodnych Pan mgr
inż. Artur Wójcik.
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Celem spotkania było przedłożenie do konsultacji społecznych dokumentu pt.: Projekt
„Planu Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Odry”.
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” –
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 24 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 przedstawieniu głównego – konsultowanego dokumentu, Dyrektor Wójcik zaproponował,
aby przyjrzeć się w/w dokumentowi, przeanalizować znajdujące się tam informacje,
a następnie zaktualizować te, które są nieprawdziwe. Od 22 czerwca 2009r. wszystkie dane
będą wdrażane do Projektu „Planu…” z kolei do 22 grudnia 2009r. plan ten nabierze mocy
prawnej i zacznie obowiązywać. Głos zabrała również Pani Zdzisława Stojek /Kierownik
planowania, gospodarowania i ochrony wód/ prosząc o przyjrzenie się działaniom, które
zostały przedstawione. Wszelkie niezgodności znajdujące się w omawianym dokumencie
należy zgłaszać w formie uwag bezpośrednio do Prezesa KZGW w Warszawie bądź do
RZGW w Gliwicach. Dyrektor przypomniał, iż te materiały dostępne są na stronie
internetowej RZGW Gliwice w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE”. Zachęcił do
pobrania ich ze strony oraz poddaniu ich dokładnej analizie.
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Dyskusja była bardzo ożywiona – zagadnienia, które zostały w niej poruszone to:
¾ możliwość zaktualizowania zatwierdzonego „Planu…” ;
¾ skanalizowanie dorzeczy;
¾ jakość Odry pod względem czystości;
¾ skanalizowanie osiedli i kontrola pod względem bilansu wodnego;
¾ odprowadzanie wód bytowych oraz ścieków do rzek;
¾ brak informacji o aktualnym, miejscowym planie województwa śląskiego w Projekcie
„Planu…’;
Dyrektor Wójcik podziękował za umożliwienie zorganizowania spotkania w Raciborzu oraz
za możliwość przedstawienia zagadnień związanych z III turą konsultacji społecznych.
Zaapelował również aby przeanalizować konsultowany dokument i wzbogacić go swoimi
uwagami nadsyłając je na podane adresy e’mailowe bądź na adres KZGW w Warszawie czy
RZGW w Gliwicach.
Zaproponował również aby osoby uczestniczące w tym spotkaniu podzielili się informacjami
wyniesionymi ze spotkania z innymi zainteresowanymi, którzy nie mogli w nim uczestniczyć
Zachęcił również do rozpropagowania ankiet wraz z materiałami do wszystkich
zainteresowanych.
Notatkę sporządziła:
mgr Kornelia Ożóg
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4

5

6

7

8

9

10

