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ROZPORZĄDZENIE NR 12/2015
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 14 lipca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanawiania strefy ochronnej dla komunalnego ujęcia wód
podziemnych zlokalizowanego w Bolechowicach, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
18 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla komunalnego ujęcia wód podziemnych
zlokalizowanego w Bolechowicach, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2009 r.
Nr 202, poz. 1694 oraz z 2014 r. poz. 1848) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.”;
2) w § 4:
a) w ust. 1:
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) grzebania zwłok zwierzęcych oraz lokalizowania cmentarzy z wyłączeniem rozbudowy istniejącego
cmentarza spełniającej wymogi określone w przepisach odrębnych;”,
- uchyla się pkt 6,
- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem ścieków z oczyszczalni przydomowych
oraz wód opadowych i roztopowych spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych;”,
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) lokalizowania magazynów substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej określonych
w przepisach odrębnych;”,
- uchyla się pkt 12,
b) uchyla się ust. 2;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 1 oraz nr 2
do rozporządzenia.”.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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