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ROZPORZĄDZENIE NR 19/2014
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
WE WROCŁAWIU
z dnia 2 września 2014r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia komunalnego wody
podziemnej w Łężycy, na terenie gminy Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn.
zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia komunalnego wody podziemnej
w Łężycy, na terenie gminy Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego, poz. 911) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1
i ust. 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.”;
2) w § 3 w:
a) ust. 1:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem:
a) wód opadowych i roztopowych, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wód, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi
przepisami;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;”,
- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) lokalizowania zakładów przemysłowych;”,
- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r., poz. 951 i 1513, z 2013r., poz. 21
i 165 oraz z 2014r., poz. 659 i 850
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„11) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony
roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;”,
- po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w dawkach przekraczających 170kg azotu
całkowitego na 1ha użytków rolnych w ciągu roku.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne.”,
c) uchyla się ust. 3.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
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