
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny 

i Węgorapy 

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 

z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy 

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1250; Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1409, z późn. zm.1)) 

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 Pregoły (Dz. U. poz. 1959).”; 

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 Pregoły.”; 

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 Pregoły.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2018 r. 

p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Dariusz Tomczak 

 

                                                      
1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4806; Dz. Urz. 

Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 5201 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 32
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