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ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Gajówka,
gmina Sobków, powiat jędrzejowski
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.
zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Gajówka,
gmina Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, składającego się z jednej studni wierconej
ujmującej górnojurajski poziom wodonośny, zwaną dalej strefą ochronną.
2. Strefę ochronną dzieli się na:
1) teren ochrony bezpośredniej, o kształcie czworokąta o wymiarach 37 m x 43 m i powierzchni 0,1591 ha,
położony na działce gruntowej o numerze ewidencyjnym 59/2 w miejscowości Gajówka, na terenie której
znajduje się studnia i budynek hydroforni;
2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o promieniu 165 m od ujęcia i powierzchni 8,549 ha, położony
w miejscowości Gajówka.
§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w skali 1:500 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w skali 1: 5 000 w załączniku
nr 2 do rozporządzenia.
3. Teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia opisano w załączniku
nr 3 do rozporządzenia.
§ 3. 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.
§ 4. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych:
a) ścieków technologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody,

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295.
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b) wód opadowych lub roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne,
c) ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) rolniczego wykorzystania ścieków;
3) stosowania do nawożenia gnojówki i gnojowicy;
4) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, inne niż niebezpieczne i obojętne oraz
obojętnych;
5) lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych a także rurociągów do ich transportu;
6) wydobywania kopalin wymagających wykonania odwodnień górniczych;
7) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, z wyłączeniem:
a) studni zastępczych, awaryjnych lub dodatkowych wykonanych w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia,
b) ujęć do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
8) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych.
§ 5. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych przedstawiono na mapie w załączniku nr 2 i opisano
w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Dyrektor
Małgorzata Owsiany
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 10/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Mapa terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Gajówce
Skala 1:500

Objaśnienia:

granica terenu ochrony bezpośredniej ujęcia
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 10/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Gajówce
Skala 1:5000

studnia ujęcia w Gajówce i granica terenu ochrony bezpośredniej
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Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 10/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Opis przebiegu granicy terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody
podziemnej w miejscowości Gajówka, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
Teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 1591 m2 obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 59/2
i posiada kształt czworokąta o współrzędnych (układ 1992):
Numer punktu
A
B
C
D

Współrzędne X
606647,31
606656,84
606659,75
606649,43

Współrzędne Y
318260,43
318262,81
318253,42
318250,78

Granicę terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Gajówce przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:500 w załączniku nr 1.
Teren ochrony pośredniej o powierzchni 0,08549 km2 obejmuje obszar o granicy przebiegającej po okręgu
o promieniu 165 metrów w stosunku do studni ujęcia w Gajówce. Tablice informacyjne zostaną zlokalizowane
w następujących miejscach:
- punkt A – przecięcie się granicy terenu ochrony pośredniej z droga prowadzącą z Gajówki do Łukowej;
- punkt B – przecięcie się granicy terenu ochrony pośredniej z droga prowadzącą z Łukowej do Gajówki.
Współrzędne punktów charakterystycznych w układzie współrzędnych 1992 wynoszą:
Numer punktu
A
B

Współrzędne X
606490,9
606817,4

Współrzędne Y
318218,8
318305,5

Tak ustanowiony obszar strefy ochronnych ujęcia obejmujący tereny ochrony bezpośredniej jak i pośredniej
wykluczy możliwość powstawania ognisk zanieczyszczenia mogących szkodliwie wpływać na jakość wody
dostarczonej odbiorcom.
Granicę terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Gajówce przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:5 000 w załączniku nr 2.

