UZASADNIENIE
rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie Bazy Paliw nr 7
w Trzebieży
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 na terenie Bazy Paliw nr 7 w Trzebieży, tj. Operatora
Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku. W myśl powołanego przepisu 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 strefy ochronne posiadającą zarówno teren ochrony
bezpośredniej jak i pośredniej.
Strefa ochronna ujęcia wody na terenie Bazy Paliw nr 7 (uprzednio Zakładu
Magazynowania Paliw nr 7) w Trzebieży (posiadającą zarówno teren ochrony bezpośredniej jak
i pośredniej), o której zniesienie wnosi Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o. o., została
ustanowiona decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 2 września 1998 r., znak: OSB-8/6226/4/98.
Przedmiotowa strefa ochronna była przekształcana przez przepisy przejściowe dwukrotnie 1) .
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.
Ujęcie wody podziemnej na terenie Bazy Paliw nr 7 w Trzebieży składa się z dwóch studni:
nieekspoatowanej nr 2 i czynnej nr 3, oddalonych od siebie około 50 m. Woda z ujęcia
wykorzystywana jest do celów socjalno-bytowych pracowników Bazy stanowiących kilka osób,
celów technologicznych oraz przeciwpożarowych.
Teren Bazy Paliw nr 7 w Trzebieży, na którym znajduje się ujęcie wody, ogrodzony jest murem
betonowym o wysokości ok. 2 m. Ponadto teren ujęcia jest dodatkowo zabezpieczony ogrodzeniem
z siatki o wysokości ok. 1,5 m. Teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia obejmuje swoim
zasięgiem także grunty leśne, administrowane przez Nadleśnictwo Trzebież, które nie przewiduje
zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych przyległych do Bazy Paliw nr 7 w Trzebieży.
Zgodnie z wnioskiem wg. „Raportu dotyczącego rozpoznania stanu czystości środowiska
gruntowo-wodnego na terenie Bazy Paliw nr 7 w Trzebieży” oraz przeprowadzonymi w latach 2002
– 2008 badaniami wody przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Policach,
eksploatacja urządzeń i instalacji do magazynowania i przeładunku paliw płynnych jest
prawidłowa.
Uwzględniając wniosek Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o. o. z siedzibą
w Płocku znosi się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej na terenie Bazy Paliw nr 7

1)

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).

w Trzebieży, ustanowioną decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 2 września 1998 r., znak:
OSB-8/6226/4/98.
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) projekt przedmiotowego rozporządzenia został
uzgodniony z Wojewodą Zachodniopomorskim.
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