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z dnia  17 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

z dnia .................... 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej 
Wisły

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 
3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły1)      
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Cele środowiskowe dla każdej jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP i każdej 
jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, ustalone są w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
(Dz. U. poz. 1911 i 1958).”;

2) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. JCWP rzeczne zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych ustalone są w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły.”;

3) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. JCWP jeziorne zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych ustalone są w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły.”.

1) Rozporządzenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1249, poz. 3758 oraz z 2016 r. poz. 4864, Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego poz. 1408, poz. 4250 oraz z 2016 r. poz. 5299, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3449, 
poz. 9450 oraz z 2016 r. poz. 11705 , Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1284, poz. 3744 oraz z 2016 r. poz. 5573, Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego poz. 1641, poz. 4515 oraz z 2016 r. poz. 5756, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2662, poz. 7353 oraz 
z 2016 r. poz. 8183, Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1327, poz. 3642 oraz z 2016r. poz. 4900, Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego poz. 2240, poz. 6907 oraz z 2016 r. poz. 7962, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1204, poz. 3237 oraz 
z 2016 r. poz.4294, Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2264, poz. 5948 oraz z 2016 r. poz. 7021, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
poz. 1332, poz. 3353 oraz z 2016 r. poz. 4147
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ....

 

p.o. Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie

Dariusz Tomczak

Id: 85DBB47A-DFD6-4CF8-A30F-4219ACDE0479. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia .................... 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków
korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911 i 1958) w rozporządzeniu
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie warunków korzystania z wód
regionu wodnego Środkowej Wisły istnieje zapis z nieaktualną już podstawą prawną odnosząca się do celów
środowiskowych.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy § 4, § 17 ust. 2 oraz § 18 ust.2.

Propozycja zmiany rozporzadzenia polega na zastąpieniu sformułowania „Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły (M.P. Nr 49, poz. 549)", sformułowaniem ”rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U.
poz. 1911 i 1958)”.

 W Obwieszczeniu o sporządzeniu projektu Warunków z dnia ... r. Dyrektor RZGW w Warszawie
poinformował o możliwości składania przez zainteresowane podmioty uwag i wniosków w terminie do ... r.
W trakcie konsultacji do Warunków wpłynęły następujące uwagi...

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) rozporządzenie zmieniające zostało uzgodnione przez:

—Wojewodę Mazowieckiego - pismo nr ;

—Wojewodę Łódzkiego - pismo nr ;

—Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - pismo nr ;

—Wojewodę Lubelskiego - pismo nr ;

—Wojewodę Małopolskiego - pismo nr ;

—Wojewodę Śląskiego - pismo nr ;

—Wojewodę Świętokrzyskiego - pismo nr ;

—Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - pismo nr ;

—Wojewodę Wielkopolskiego - pismo nr ;

—Wojewodę Podkarpackiego - pismo nr ;

—Wojewodę Podlaskiego - pismo nr.
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