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ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie 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 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 14/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
w Wiązownicy Małej, gmina Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie (Dz. Urz. Woj. Święt.
z 2014r. poz. 1376) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości
Wiązownica Mała”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości
Wiązownica Mała w gminie Staszów, powiecie staszowskim, województwie świętokrzyskim, zwaną dalej
strefą ochronną.
2. Strefę ochronną dzieli się na:
1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia (trzech studni) o powierzchni 0,21 ha, przedstawiony
w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o powierzchni 960 ha, położony w granicach gmin Staszów
i Bogoria, przedstawiony w załączniku 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.”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.
2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.”;
4) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
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„b) ujęć wykorzystywanych na potrzeby zwykłego korzystania z wód:”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do komunalnych osadów ściekowych stosuje się przepisy art. 96 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (w brzmieniu z dnia 23 stycznia 2013r. – Dz. U. z 2013r. poz. 21).”,
c) w ust. 2:
- uchyla się pkt 4,
- pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) prowadzenia odzysku odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych;”,
- pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym również substancji priorytetowych
określonych w przepisach odrębnych, a także rurociągów do ich transportu, 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;”,
- w pkt 16 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 17,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
- Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych przedstawiono w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;
5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje postać zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
rozporządzenia;
6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje postać zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
p.o. Dyrektora
Tomasz Sądag
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Załącznik Nr 1 do rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2017 r.
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