Rozporządzenie Nr 1/2006
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Zach. z dn. 10 lutego 2006r. Nr 16, poz. 294)
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
podziemnej Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 13/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody podziemnej Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1685) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:
1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych;
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
3) stosowanie nawozów naturalnych za wyjątkiem nawozów sztucznych
w dawkach nie przekraczających zalecanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicze
dawek podstawowych dla danej rośliny uprawnej, określonej zasobności
i rodzaju gleby;
4) 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;
5) lokalizowanie składowisk odpadów;
6) składowanie odpadów promieniotwórczych;
7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do
ich transportu, za wyjątkiem terenów zamkniętych;
8) mycie pojazdów mechanicznych poza miejscami przystosowanymi do tego
celu;
9) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenami zamkniętymi
oraz zakładami usługowymi prowadzącymi taką działalność na podstawie
odrębnych przepisów;
10) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
11) lokalizowanie ferm chowu i hodowli zwierząt;
12) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej, z wyjątkiem wykonywania
studni awaryjnych lub zastępczych dla ujęcia Morskiej Stoczni Remontowej
S.A. w Świnoujściu.
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.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Andrzej Kreft

