ROZPORZĄDZENIE NR 6/2008
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Krępsko

Na podstawie 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. 1) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej w miejscowości Krępsko 2) .
2. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 1 dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej - stanowiący dwa ogrodzone obszary, zlokalizowane na działce ewidencyjnej
określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia i przedstawione na mapie stanowiącej
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2) pośredniej - obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik
nr 3 do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 5 do
rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń
służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń
służących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające
informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
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§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest:
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:
a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
b) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez
oczyszczania;
rolnicze wykorzystanie ścieków;
stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych;
stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania
w strefach ochronnych ujęć wody;
lokalizowanie składowisk odpadów;
przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
lokalizowanie zakładów przemysłowych;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
i Nr 227, poz. 1505.
2)
Miejscowość Krępsko położona jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie
Goleniów.

8) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
9) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu,
z wyłączeniem naziemnych przydomowych zbiorników gazu płynnego;
10) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
11) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej;
12) lokalizowanie cmentarzy;
13) grzebanie zwłok zwierzęcych;
14) wydobywanie kopalin;
15) wykonywanie odwodnień budowlanych innych niż krótkotrwałe odwodnienia za pomocą
igłofiltrów, za wyjątkiem odwodnień związanych z budową infrastruktury technicznej;
16) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych o głębokości przekraczającej
1,0 m, za wyjątkiem prac związanych z budową infrastruktury technicznej;
17) budowa torów kolejowych oraz dróg publicznych za wyjątkiem dróg gminnych.
2. Granice terenu ochrony pośredniej 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. Znosi się strefy ochronne ujęcia wody, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustanowione decyzją
Wojewody Szczecińskiego z dnia 3 września 1997 r., znak: OSB-7/6226/9/97.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE

