Rozporządzenie Nr 10/2005
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 21 września 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1682)
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie”
z jeziora Miedwie w miejscowości Żelewo gmina Stare Czarnowo powiat gryfiński
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r.
Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami1) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora
Miedwie w miejscowości Żelewo gmina Stare Czarnowo.
2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej, obejmujący część lądową: ogrodzony teren zlokalizowany na działce
geodezyjnej o numerze określonym w załączniku nr 1, na którym znajduje się
przepompownia P-1 oraz część akwenu jeziora Miedwie z jego obrzeżem północnym
i południowym po 200 m od czerpni, zlokalizowaną na działce geodezyjnej o numerze
określonym w załączniku nr 1. Zasięg terenu ochrony bezpośredniej został przedstawiony
na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
2) pośredniej, obejmujący obszar w granicach określonych w załączniku nr 2 i nr 3 oraz na
mapie stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:
1) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze
urządzeń służących do poboru wody;
2) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody;
3) zagospodarować teren zielenią.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez
wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach
stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić
tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:
1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem:
a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody podziemnej,
c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającej 2 mg
P/dm3 wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków;
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
3) składowanie odpadów promieniotwórczych;
4) stosowanie nawozów płynnych w nawożeniu użytków zielonych oraz stosowanie
pozostałych nawozów:
a) na gruntach ornych w dawkach przekraczających zalecane przez Stacje Chemiczno1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z roku 2002 Nr
113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z roku 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 165,
poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, z roku 2004 Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz z roku 2005 Nr 85, poz. 729 i Nr 130 poz.1087

Rolnicze dawki podstawowe dla danej rośliny uprawnej przy określonej zasobności
i rodzaju gleby,
b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;
5) stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania
w strefie ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody, wymienionych w rejestrze środków
ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, prowadzonym przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
6) lokalizowanie nowych zakładów przemysłowych oraz ferm chowu i hodowli zwierząt
opartych o bezściołowy system chowu;
7) urządzanie pastwisk w pasie 50 m od linii brzegowej jezior;
8) pojenie i pławienie zwierząt w jeziorach, ciekach naturalnych i kanałach;
9) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich
transportu, za wyjątkiem stacji paliw oraz zbiorników gazu płynnego;
10) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
11) mycie samochodów poza myjniami usługowymi;
12) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych
prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
13) lokalizowanie nowych cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
14) używanie sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;
15) urządzanie pryzm kiszonkowych i składowanie obornika bezpośrednio na gruncie;
16) wydobywanie żwiru, piasku, torfu a także usuwanie roślin z wód lub linii brzegowej
jezior Płoń, Miedwie i Będgoszcz;
17) chów lub hodowla ryb łososiowatych (Salmonidae) w stawach hodowlanych
za wyjątkiem siei (Coregonus lavaretus) i sielawy (Coregonus albula);
18) lokalizowanie budownictwa mieszkalnego i turystycznego w odległości mniejszej niż 50
m od linii brzegowej jezior: Miedwie, Płoń i Będgoszcz;
19) wykonywanie robót melioracyjnych polegających na obniżaniu poziomu wód
gruntowych na obszarach występowania gruntów hydrogenicznych;
20) usuwanie drzew i krzewów w odległości do 50 m od linii brzegowej jezior Miedwie, Płoń
i Będgoszcz, za wyjątkiem przypadków zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
zabiegów pielęgnacyjnych i w związku z utrzymaniem urządzeń wodnych;
21) usuwanie roślin wodnych z koryt cieków naturalnych i kanałów w czasie trwania sezonu
wegetacyjnego;
22) użytkowanie pojazdów wodnych o napędzie spalinowym, za wyjątkiem pojazdów
podmiotów uprawnionych do rybactwa, służb ratowniczych, organów kontrolnych
i właściciela wody wykonujących czynności służbowe;
23) lokalizowanie pomostów poza odcinkami linii brzegowej jezior Miedwie, Płoń
i Będgoszcz, na których nie występują przybrzeżne trzcinowiska;
24) urządzanie obozowisk oraz kąpielisk poza terenami uzbrojonymi w sieć kanalizacyjną
lub w zbiorniki służące do czasowego gromadzenia ścieków.
2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie,
w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych
charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
DYREKTOR
Andrzej Kreft

