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ROZPORZĄDZENIE NR 14/2014
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Wiązownicy Małej, gmina Staszów,
powiat staszowski, województwo świętokrzyskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej w Wiązownicy Małej zwaną dalej strefą
ochronną.
2. Strefę ochronną dzieli się na:
1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia (trzech studni) o powierzchni 21 ar, przedstawiony na mapie w skali
1 : 500 stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o powierzchni 960 ha, położony w granicach gmin Staszów
i Bogoria, przedstawiony na mapie w skali 1 : 10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia,
zawierający:
a) teren ochrony pośredniej I rzędu, obejmujący obszar o powierzchni 821 ha,
b) teren ochrony pośredniej II rzędu, obejmujący obszar o powierzchni 139 ha.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych
z eksploatacją ujęcia wody, a ponadto należy:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do
poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych
do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących
do poboru wody.
2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznakować tablicami zawierającymi informację o ujęciu
wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
§ 3. 1. Na całym terenie ochrony pośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, zabrania się:
1) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, z wyjątkiem:
a) studni zastępczych lub awaryjnych istniejących studni,
b) ujęć wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód;

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 1376

2) wydobywania kopalin w szczególności kamienia, piasku i żwiru;
3) wykonywania odwodnień górniczych.
2. Na terenie ochrony pośredniej I rzędu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, wprowadza się
następujące zakazy:
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania
wody oraz wód opadowych i roztopowych wprowadzanych na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
2) lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków;
3) rolniczego wykorzystania ścieków;
4) stosowania komunalnych osadów ściekowych;
5) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
6) przechowywania obornika bezpośrednio na powierzchni pola w pryzmach polowych;
7) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
8) magazynowania odpadów z wyjątkiem tymczasowego przetrzymywania lub gromadzenia odpadów
w czasie ich zbiórki w miejscu, gdzie one są wytwarzane, przed ich transportem;
9) rekultywacji terenu odpadami;
10) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz
obojętnych;
11) lokalizowania magazynów lub rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w tym również substancji priorytetowych
określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem:
a) magazynów butli oraz zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego wraz
z rurociągami do transportu gazu,
b) zbiorników przeznaczonych do magazynowania oleju opałowego wraz z rurociągami do transportu oleju,
c) zbiorników przeznaczonych do magazynowania paliw płynnych wykorzystywanych do generatorów
prądotwórczych wraz z rurociągami do ich transportu;
12) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem:
a) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w energię,
b) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków oraz oczyszczeniem
ścieków,
c) przedsięwzięć związanych z komunikowaniem się społeczeństwa,
d) przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu,
e) przedsięwzięć związanych z transportem publicznym,
f) przedsięwzięć związanych z budową dróg;
13) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
14) budowy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych klasy G oraz lokalizowania parkingów
o powierzchni powyżej 0,1 ha bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji
deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci szczelnych rowów oraz bez urządzeń zapewniających
oczyszczanie ich do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
15) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
16) urządzania obozowisk;
17) zmiany lasu na użytek rolny lub wylesiania mającego na celu zmianę sposobu użytkowania terenu.
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3. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie,
w charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowionej strefie ochronnej
zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Z-ca Dyrektora /w
zastępstwie/
Małgorzata Owsiany
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 14/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 14/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
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