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ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
z dnia 7 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ujęcie „Kłodawa” w miejscowości Kłodawa
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn.
zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. W Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 19 lutego
2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ujęcie „Kłodawa” w miejscowości Kłodawa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r., poz. 461) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanego w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa, województwo lubuskie.”
2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. Na terenach ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem:
a) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody,
b) ścieków z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 pkt. 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
- spełniających warunki lub wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) rolnicze wykorzystanie ścieków,
3) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne
oraz obojętnych,
4) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych,
5) wykonywanie otworów wiertniczych lub instalacji podziemnych w celu pozyskiwania ciepła geotermalnego ziemi lub w celach chłodniczych z wyłączeniem instalacji wykonywanych na potrzeby budownictwa
jednorodzinnego,
6) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt,
7) składowanie lub przechowywanie obornika bez zastosowania szczelnego systemu odprowadzania i przechowywania odcieków,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1216

8) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych,
9) lokalizowanie nowych ujęć wody, poza ujęciami służącymi zwykłemu korzystaniu z wód,
10) lokalizowanie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków z wyjątkiem lokalizacji oczyszczalni
w zabudowie rozproszonej o charakterze siedliskowym.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
Magdalena Żmuda

