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ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Złota
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej w miejscowości Złota, w gminie Złota,
powiecie pińczowskim, województwie świętokrzyskim, zwaną dalej strefą ochronną.
2. Strefę ochronną dzieli się na:
1) teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 0,191 ha, przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o powierzchni 68,21 ha, położony w miejscowościach Złota,
Kostrzeszyn, Pełczyska, w gminie Złota, przedstawiony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających
wymagania określone w przepisach odrębnych;
2) rolniczego wykorzystania ścieków;
3) stosowania do nawożenia gnojówki lub gnojowicy;
4) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do
obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
5) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
6) lokalizowania magazynów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich
transportu;
7) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
8) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
9) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
10) urządzania parkingów;
11) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, za wyjątkiem ujęć wykorzystywanych do poboru wody
w ramach zwykłego korzystania z wód;
12) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych.
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2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych przedstawiono w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. Dyrektora
Aleksandra Malarz
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Załącznik Nr 1 do rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 22 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 22 grudnia 2017 r.

