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Formularz zgłaszania uwag 
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW DOKUMENTÓW :
Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami wraz 
z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy 

(II cykl planistyczny wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, na potrzeby aktualizacji planów gospodarowania wodami)
Niniejszy formularz powstał w celu ułatwienia formułowania oraz przesyłania przez Państwa uwag do konsultowanych dokumentów. Elektroniczne wersje ww. pozycji można pobrać ze strony internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl.

1. Dane lokalizacyjne
Podmiot / osoba zgłaszająca*

Powiat**

Gmina**

Miejscowość**

SCWP*

Dane kontaktowe*
(e-mail / adres pocztowy)

* podanie tych danych nie jest konieczne 
** pola zalecane do wypełnienia
SCWP – scalona część wód powierzchniowych – informacja nie wymagana 

2. Uwagi dotyczące dokumentu „Harmonogram i program prac (…)”
Wiersz (nr, nazwa), 
którego dotyczy uwaga
Uwaga / propozycja zmiany*
Uzasadnienie
pomocne, by uwaga / propozycja zmiany mogła być uwzględniona w procesie konsultacji



* W przypadku akceptacji dokumentu w obecnej formie, prosimy o zapis „brak uwag” w kolumnie „Uwaga /propozycje zmiany”
3. Uwagi dotyczące dokumentu „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej”
W poniższej tabeli, przedstawiono wstępny katalog istotnych problemów gospodarki wodnej, utrudniających osiągnięcie dobrego – tzn. najbliższego naturalnemu - stanu wód (opis poszczególnych problemów znajduje się w konsultowanym dokumencie). Prosimy o określenie czy i które z wymienionych poniżej istotnych problemów gospodarki wodnej występują w Państwa okolicy. By ułatwić Państwu ocenę uciążliwości owych problemów, prosimy o podanie w rubryce „Występowanie” liczby od 0 do 3, które oznaczają, iż:
0 – problem ten nie występuje
1 – problem ten występuje, ale nie jest uciążliwy
2 – problem ten występuje i niedogodności stąd wynikające nasilają się
3 – problem ten występuje i jest bardzo uciążliwy
Jeżeli nie mają Państwo zdania w powyższych kwestiach, prosimy o pozostawienie pustej rubryki.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że mogą Państwo wskazać na inne istotne problemy gospodarki wodnej, które nie zostały uwzględnione w powyższym katalogu. By określić występowanie zaproponowanych „innych problemów” prosimy skorzystać 
z ww. skali ich występowania.

Katalog
Występowanie
I. zagadnienie ilościowe

obniżanie zwierciadła wód podziemnych

zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych

II. zagadnienia jakościowe

zanieczyszczenia wód powierzchniowych

zasolenie wód powierzchniowych

zanieczyszczenia wód podziemnych

zasolenie wód podziemnych

III. zagadnienia morfologiczne

zmiana naturalnych warunków morfologicznych

Inne problemy związane z naturalnym stanem wód – jakie?: 








Inne uwagi do dokumentu*:







* W przypadku akceptacji dokumentu prosimy o wpisanie słów „brak uwag” 
Wypełniony formularz prosimy przesłać:
drogą elektroniczną: konsultacje@krakow.rzgw.gov.pl z dopiskiem w tytule: Konsultacje społeczne
	lub pocztą tradycyjną: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
Więcej informacji o prowadzonych konsultacjach znajdą Państwo na stronach:
	www.krakow.rzgw.gov.pl (gdzie dostępne są elektroniczne wersje konsultowanych dokumentów oraz niniejszy formularz)
	www.kzgw.gov.pl 
	www.rdw.org.pl


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
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Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, z siedzibą przy 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w celach konsultacji społecznych projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.
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