Instrukcja zgłaszania uwag do drugiej aktualizacji Planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW)
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to najważniejsze dokumenty
planistyczne w gospodarce wodnej, których projekty opracowywane są przez PGW Wody
Polskie. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych
i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają zestaw działań, które należy podjąć, aby
osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych, poprawić
stan zasobów wodnych oraz możliwości korzystania z nich - przywrócić wodom stan jak
najbardziej podobny do naturalnego z zachowaniem możliwości racjonalnego z nich
korzystania i ograniczyć zanieczyszczenia wywołane przez działalność człowieka.
Plany przygotowywane są w cyklach 6-letnich. Obecnie opracowywana jest ich druga
aktualizacja, która będzie odnosiła się do 9 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju,
Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej.
Konsultacje społeczne są podstawową formą rzeczywistego udziału społeczeństwa w
planowaniu gospodarowania wodami. Mają one na celu zebranie informacji i opinii na temat
udostępnionych dokumentów od wszystkich, których te dokumenty dotyczą.
Wszystkie uwagi, opinie i wnioski zostaną przeanalizowane, a zasadne zostaną uwzględnione
podczas opracowywania ostatecznych wersji Planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy. Odpowiedzi do zgłaszanych zagadnień zostaną udostępnione na stronach
www.gov.pl/web/infrastruktura i www.apgw.gov.pl po zakończeniu konsultacji społecznych.
W poniższej instrukcji znajdują się wszystkie niezbędne informacje do tego, aby właściwie
zgłosić uwagę, czy to wypełniając formularz online czy ten w wersji drukowanej.
Kto jest odpowiedzialny za konsultacje?
Za opracowanie projektów drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy (II aPGW, 3 cykl planistyczny, 2016-2021) odpowiedzialne jest Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, natomiast minister właściwy ds. gospodarki wodnej,
zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych
dla wód, w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy, podaje ich projekty do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie
określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w celu zgłaszania uwag.
Gdzie mogę zapoznać się z projektami?
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury www.gov.pl/web/infrastruktura oraz stronie internetowej
www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow

udostępnionych

jest

9

dokumentów

projektów planów dla dziewięciu obszarów dorzeczy, wraz z załącznikami. Materiały
umieszczone są w plikach możliwych do pobrania.
Gdzie znajdę ankietę?
Formularz

ankiety

do

składania

uwag

został

zamieszczony

na

stronie

www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje, w trzech formach:
o formularz do wypełnienia online,
o formularz do druku (pdf),
o formularz w pliku word,
oraz na stronie Ministerstwa Infrastruktury www.gov.pl/web/infrastruktura w dwóch formach:
o formularz do druku (pdf),
o formularz w pliku word.
Co zawiera ankieta?
Ankieta (w wersji papierowej i elektronicznej) składa się z pól dotyczących danych osoby
zgłaszającej uwagę i tych odnoszących się do samego konsultowanego dokumentu.
Zgłaszając uwagę, należy wypełnić następujące pola:
o rodzaj podmiotu zgłaszającego uwagę,
o nazwa podmiotu zgłaszającego uwagę,
o imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę,
o adres e–mail osoby zgłaszającej uwagę,
o obszar dorzecza, do którego zgłaszana jest uwaga,
o część planu, do którego zgłaszana jest uwaga,
o treść uwagi,
o propozycje zmian,
o uzasadnienie propozycji zmian,

o akceptacja klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.
Skąd mam wiedzieć, który obszar dorzecza mnie dotyczy?
Na

stronie

projektu

II

aPGW

www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow

oraz

www.gov.pl/web/infrastruktura zamieszczone są projekty Planów dla 9 obszarów dorzeczy.
Należy się z nimi zapoznać, by określić w formularzu ankiety właściwą część planu, do którego
zgłaszana jest uwaga.
Poniższa mapa będzie pomocna przy pierwszym kroku, jakim jest określenie właściwego
obszaru dorzecza, do którego chcemy zgłosić uwagę.

(*) obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również
dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi,
a także wpadających do Zalewu Wiślanego

(**) obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza
Regi, Parsęty, Wieprzy, Ücker oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a
także wpadających do Zalewu Szczecińskiego

Nie rozumiem specjalistycznego języka dokumentów planów
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało też niespecjalistyczną wersję
projektów planów, która jest streszczeniem dokumentów planistycznych w przystępnej i
zrozumiałej dla każdego formie. Zachęcamy do zapoznania się przed zgłoszeniem uwagi z tym
materiałem

na

stronie:

www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow.

Na

stronie

internetowej projektu dostępna jest również broszura informacyjna, która uzupełni wiedzę na
temat II aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Kiedy i jak mogę zgłosić uwagę do planów?
W czasie trwania konsultacji od 14 kwietnia do 14 października 2021 r., osoby zainteresowane
mają możliwość zapoznania się z dokumentacją planów:
o na stronie www.gov.pl/web/infrastruktura i www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projektyplanow
o w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III
piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
o w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00848 w Warszawie;
oraz zgłoszenia uwagi w kilku formach:
o poprzez ankietę online na stronie www.apgw.gov.pl/pl/ankieta-apgw-II;
o poprzez wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl;
o pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
o pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa;
o ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Czy możliwe jest bezpośrednie spotkanie, by móc porozmawiać z ekspertami?
Obecna sytuacja w kraju nie pozwala jednoznacznie określić, czy zaplanowane w projekcie
spotkania konsultacyjne będą miały szansę odbyć się stacjonarnie czy wyłącznie online.
Na

stronie

www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-spotkania-konsultacyjne

na

bieżąco

będą

przekazywane informacje na temat formuły spotkań w poszczególnych regionach, tak aby

każdy zainteresowany miał możliwość wzięcia w nich udziału, czy to osobiście czy online. W
spotkaniach konsultacyjnych, które zaplanowane są w poniższych miastach i terminach, wezmą
udział przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, właściwych
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Infrastruktury, a także Wykonawcy
projektów planów. W spotkaniach online będzie możliwość wzięcia udziału w dyskusji poprzez
czat.
Podczas półrocznych konsultacji zaplanowanych jest 15 spotkań konsultacyjnych:

Zapraszamy do konsultacji!
Formularze dostępne są również poprzez QR kod:

