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ROZPORZĄDZENIE NR 20/2014
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SWI, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa
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.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SWV, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2624) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne”;
2) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych spełniających
wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„urządzania pryzm kiszonkowych na nieutwardzonych i nieszczelnych powierzchniach bez
odprowadzenia soków kiszonkowych do szczelnych zbiorników lub systemów kanalizacyjnych
z wyłączeniem ofoliowanych balotów z sianokiszonką”,
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 60 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP)”,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„lokalizowania przedsięwzięć:

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r.
poz. 659, 850 i 1146.
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a) zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.);
b) zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których
mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), jeżeli
w trakcie przeprowadzania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wykazany zostanie potencjalnie niekorzystny wpływ
przedsięwzięcia na jakość wód podziemnych”,
e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„wykonywania otworów wiertniczych w celu pozyskania ciepła ziemi, z wyjątkiem otworów
wiertniczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, z późn. zm.), pod warunkiem stosowania przy ich
wykonywaniu płuczki mrówczanowej lub powietrznej oraz wypełnienia całego przekroju otworów
spoiwem wiążącym hydraulicznym o współczynniku filtracji k<10-9 m/s”,
f) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu
zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, organizmów wodnych lub
środowiska, oraz pestycydów i substancji znajdujących się w „Załączniku I” Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE
i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej”;
3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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