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ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w Gdańsku
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
„Południe” w Starogardzie Gdańskim, powiat starogardzki, woj. pomorskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia
17 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Południe”
w Starogardzie Gdańskim, powiat starogardzki, woj. pomorskie (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 511)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Teren ochrony bezpośredniej – obejmuje obszar o powierzchni 0,81 [ha]. Opis granic terenu ochrony
bezpośredniej ujęcia „Południe” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Teren ochrony pośredniej – obejmuje obszar o powierzchni 236,0 [ha]. Opis granicy terenu ochrony
pośredniej ujęcia „Południe” stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych,
spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) składowania ścieków, osadów ściekowych i gnojowicy oraz rolniczego wykorzystywania ścieków
i gnojowicy;
3) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony
roślin do obrotu klasyfikowane są jako niebezpieczne dla środowiska;
4) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne
i obojętne oraz obojętnych;
5) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642, 2295 oraz
z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948, 2260.
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6) lokalizowania obiektów magazynowania produktów ropopochodnych oraz magazynów substancji
szczególnie szkodliwych i substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie
ustawy Prawo wodne (z wyjątkiem produktów naftowych i substancji związanych z funkcjonowaniem
stacji uzdatniania wody oraz naziemnych, przydomowych zbiorników gazu płynnego), a także
rurociągów do ich transportu;
7) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych;
8) wydobywania kopalin;
9) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, w tym studni kopanych i wierconych, z wyłączeniem
modernizacji i rozbudowy ujęcia „Południe" w Starogardzie Gdańskim;
10) lokalizowania ferm hodowli zwierząt oraz nowych zakładów przemysłowych;
11) lokalizowania zabudowy mieszkaniowej bez podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
12) mycia sprzętu i pojazdów mechanicznych poza myjniami wyposażonymi w systemy oczyszczania
ścieków;
13) urządzania parkingów bez uszczelnionej nawierzchni i wyposażenia w kanalizację deszczową.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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