UZASADNIENIE
rozporządzenia nr 3/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
w miejscowości Dobra

Podstawą do wydania niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisem art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) jest
wniosek właściciela ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dobra 1) , tj. wniosek Gminy Dobra
o zniesienie chroniącej to ujęcie strefy ochronnej (obejmującą zarówno teren ochrony bezpośredniej
jak i pośredniej). W myśl przywołanego artykułu strefę ochronną ujęcia wody (obejmującą zarówno
teren ochrony bezpośredniej jak i pośredniej) ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego
właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na wniosek właściciela ujęcia wody.
Z przepisu tego należy wyciągnąć wniosek, że w analogicznej procedurze znosi się także taką strefę
ochronną.
Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dobra, o której zniesienie wnosi
Gmina Dobra, została ustanowiona decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 9 stycznia 1995 r.,
znak: OSB-7/6226/1/95. Przedmiotowa strefa ochronna była przekształcana przez przepisy
przejściowe dwukrotnie 2) . Najpierw z dniem 1 października 2001 r. stała się strefą ochronną ujęcia
wody w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne z 1974 r. w brzmieniu nadanym przez
ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (tj. strefą ochronną ustanawianą przez wojewodę
w drodze rozporządzenia); aby następnie z dniem 30 grudnia 2003 r. stać się ostatecznie strefą
ochronną ujęcia wody w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229), to jest strefą ochronną, która jest ustanawiana przez dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki wodnej w drodze rozporządzenia będącego aktem prawa
miejscowego. W konsekwencji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
uzyskał formalno-prawną podstawę do zniesienia przedmiotowej strefy ochronnej, w drodze
rozporządzenia, będącego aktem prawa miejscowego.
W związku z nowymi badaniami geologicznymi przedstawionymi w opracowanym
w 2010 r. ,,Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającym zasoby eksploatacyjne studni
nr 3 ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dobra”, przyjętym bez
zastrzeżeń przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zawiadomieniem z dnia 5 maja
2010 r., znak: WRiOŚ.III.ZM-7521/3/2010, ustalono, że czas pionowej filtracji do warstwy
wodonośnej w rejonie ujęcia wynosi ponad 81 lat, a więc jest większy od 25 lat. Na obszarze na
którym zlokalizowane jest ujęcie wody podziemnej stopień zagrożenia zanieczyszczeniem
użytkowego poziomu wodonośnego jest słaby, ponieważ warstwa ochronna w postaci nadkładu
izolacyjnego, w stropie poziomu wodonośnego, jest dużej miąższości.
Biorąc powyższe pod uwagę i mając na względzie okoliczność, że zgodnie z normami prawa
wodnego ustanowienie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej podlega ocenie
hydrogeologicznej, opartej na obliczeniach i badaniach, zmierzających do określenia obszaru, na
którym czas migracji potencjalnych zanieczyszczeń do ujęcia jest mniejszy od 25 lat, uzasadnione
jest zniesienie istniejącej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dobra.
Z tego też względu, uwzględniając wniosek Gminy Dobra, projekt rozporządzenia
przewiduje zniesienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dobra,
ustanowionej decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 9 stycznia 1995 r., znak: OSB-7/6226/1/95.
1)
2)

Dobra jest miejscowością położoną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Dobra.
Odpowiednio przez art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) oraz przez art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. Nr 228, poz. 2259).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) przedmiotowe
rozporządzenie zostało uzgodnione z Wojewodą Zachodniopomorskim.
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