INSTRUKCJA ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW
DO PROJEKTU PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (PPSS)
1. Czego dotyczą konsultacje?
Przedmiotem konsultacji jest projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy zawierający:
• analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
• propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych
• propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji
• katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2268) projekt planu
przeciwdziałania skutkom suszy przygotowuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: rolnictwa i rozwoju wsi, rybołówstwa i żeglugi śródlądowej oraz
wojewodami. Konsultacjom podlega projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy. Na wniosek zainteresowanego udostępniane są materiały źródłowe wykorzystane do przygotowania projektu planu.
2. Kto ogłasza konsultacje?
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
przekazuje projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
wodnej. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ogłasza konsultacje społeczne, zapewniając aktywny
udział wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy.
3. Tryb prowadzenia konsultacji
Konsultacje społeczne mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy jest zaproszony do udziału w konsultacjach. Każdy głos jest ważny.
Konsultacje prowadzone są w trybie określonym 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 (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.).
4. Termin konsultacji
Konsultacje społeczne rozpoczynają się 15 sierpnia 2019 r. i będą trwały do 15 lutego 2020 r. Zgodnie
z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości
materiałów objętych konsultacjami, zainteresowani mogą składać do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach.
5. Formy udostępnienia
Podczas konsultacji społecznych materiały będą dostępne w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
(ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, pok. 309) oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych:
www.stopsuszy.pl; www.wody.gov.pl; https://gospodarkamorska.bip.gov.pl,
www.gov.pl/web/gospodarkamorska; www.bialystok.wody.gov.pl; www.bydgoszcz.wody.gov.pl
www.gdansk.wody.gov.pl; www.gliwice.wody.gov.pl; www.krakow.wody.gov.pl; www.lublin.wody.gov.pl
www.poznan.wody.gov.pl; www.rzeszow.wody.gov.pl; www.szczecin.wody.gov.pl
www.warszawa.wody.gov.pl; www.wroclaw.wody.gov.pl
6. Jak zgłaszać uwagi i wnioski?
Uwagi i wnioski można zgłaszać:
drogą elektroniczną na adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl
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poprzez formularz on-line, do którego link przekierowujący znajduje się na stronach internetowych:
•
www.stopsuszy.pl
•
gospodarkamorska.bip.gov.pl
•
www.gov.pl/web/gospodarkamorska
listownie:
na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej
i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
osobiście:
•
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pokój 309
•
podczas 15 spotkań konsultacyjnych za pomocą formularza do zgłaszania uwag w wersji papierowej.
7. Plan spotkań konsultacyjnych
W ramach konsultacji społecznych w 15 miastach Polski organizowane są spotkania konsultacyjne. Ich celem
jest umożliwienie dyskusji najszerszemu gronu ekspertów z różnych dziedzin i użytkownikom wód obszarów
dotkniętych problemem suszy. Dlatego proces kwalifikacji uczestników na poszczególne spotkania będzie
odbywał się na zasadzie zapewnienia szerokiej reprezentacji ekspertów, użytkowników wód i społeczeństwa.
Ze względów organizacyjnych liczba uczestników spotkań jest ograniczona. W celu rejestracji na konkretne
spotkanie konsultacyjne prosimy zgłosić wolę udziału poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.stopsuszy.pl. Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony drogą mailową.
Miejsca i daty tych spotkań zaprezentowane są na mapce poniżej:

Dokładne miejsca lokalizacji oraz programy spotkań dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl
8. Gdzie można znaleźć więcej informacji?
Konsultacjom społecznym towarzyszy kampania informacyjna prowadzona w ramach projektu Stop suszy!
realizowanego przez PGW Wody Polskie. Więcej informacji na temat projektu mogą Państwo uzyskać
na stronie internetowej www.stopsuszy.pl
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