Rozporządzenie Nr 11 /2005
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 03 października 2005 r.
( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1683 )
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229, z późniejszymi zmianami 1) zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie strefy ochronnej ujęcia wody
podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 82, poz. 1434) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 2 ust.2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych
przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do
poboru wody.”
2) w § 3 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji
uzdatniania wody,”;
3) w § 3 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych,”;
4) w § 3 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) lokalizowanie baz i zbiorników do magazynowania produktów naftowych, a także
rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem zbiorników naziemnych gazu płynnego
oraz kontenerowych stacji paliw,”;
5) uchyla się § 3 ust.4.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

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

UZASADNIENIE
do Rozporządzenia zmieniającego Nr 11 /2005 Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 03 października 2005 r.
( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1683 )
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w
Szczecinie.
Podstawą do wydania ww. rozporządzenia jest, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami ), wniosek
właściciela ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie znak: TP-IX-5/1760/05 z
dnia 14.02.2005 r. o dokonanie zmiany w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie, województwo
zachodniopomorskie (Dz. U. Woj. Zach. Nr 82, poz.1434) oraz uwagi Ministra Środowiska
wynikające z przeprowadzonej kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez
wojewodę i organy administracji niezespolonej wyrażone w piśmie skierowanym do
Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 15.06.2005r. znak DP-078-69/3/05/AK. Uwagi te
dotyczą nakazu i zakazu zapisanych w § 3 ust. 4 i § 3 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Nr 4/2005
Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie.
Sugestie i wskazówki organu kontrolującego zostały uwzględnione przy zmianie
przedmiotowego rozporządzenia po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściciela ujęcia na
proponowane zmiany, udzielonej w piśmie znak: TP-VIII-5/1856/05 z dnia 15 lipca 2005 r.
Powodem opracowania wniosku o zmianę rozporządzenia jest dopuszczenie możliwości
odprowadzania w strefie pośredniej ujęcia, obok oczyszczonych wód opadowych również
oczyszczonych ścieków z urządzeń uzdatniających wodę w stacji uzdatniania wody.
Ujęcie wód podziemnych „Świerczewo” znajdujące się w zachodniej części Szczecina
eksploatowane jest przez Zakład Produkcji Wody „Świerczewo” należący do Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Ujęcie składa się z 11 studni głębinowych.
Pobierana ze studni woda poddawana jest procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie w
aeratorze otwartym oraz filtrację pospieszną w filtrach ciśnieniowych. Ścieki z płukania
urządzeń uzdatniających oczyszczane są w osadniku wód popłucznych a następnie
wprowadzane do rzeki Bukowej. Oczyszczone wody popłuczne spełniają wymagania
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ) załącznik nr 3
– Tabela II i nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych ujęcia oraz dla jakości
wód odbiornika ścieków.
W § 2 zmienianego rozporządzenia dotyczącym zakazów na terenie ochrony
bezpośredniej wprowadzono zapis o obowiązku odprowadzania ścieków bytowych poza
granice terenu ochrony bezpośredniej, w związku z potwierdzonym faktem zlokalizowania na
terenie ochrony bezpośredniej zbiornika bezodpływowego na ścieki z urządzeń sanitarnych,
przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.
Zaproponowano ustawowe brzmienie tego zapisu zawarte w art. 53 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo
wodne.

W § 3 zmienianego rozporządzenia ust. 1 pkt 1 dopuszczono możliwość odprowadzania
do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń uzdatniających wodę,
tzw. wód popłucznych z powodu braku możliwości odprowadzenia tych ścieków poza granicę
terenu ochrony pośredniej. Wody z płukania filtrów przed wprowadzeniem do rzeki Bukowej
oczyszczane są w osadniku. Wykonywane badania wykazują, że odprowadzane wody
popłuczne nie mają negatywnego wpływu na jakość ujmowanych wód podziemnych, co jest
potwierdzone niezmiennym składem ujmowanej wody.
Wprowadzenie zmiany § 3 ust.1 pkt 3 dotyczącego lokalizacji składowisk zostało
podyktowane zmianą ustawy Prawo wodne, rozdział strefy i obszary ochronne, art. 54 ust.1
pkt.9. Zaproponowano ustawowe brzmienie tego zapisu.
Zmiana § 3 ust.1 pkt 5 stanowiąca o zakazie lokalizowania na terenie ochrony
pośredniej ujęcia wody magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich
transportu, za wyjątkiem zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz stacji paliw - jest
uwzględnieniem uwagi wniesionej przez Ministerstwo Środowiska w ramach kontroli
rozporządzenia. Zdaniem Ministerstwa Środowiska wyposażenie stacji paliw w urządzenia
do monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz w urządzenia
zabezpieczające przed przenikaniem wyciekających produktów naftowych nie chronią
środowiska przed skutkami awarii zbiorników i rurociągów technologicznych. Z tego też
względu należy wyeliminować możliwość budowy nowych stacji paliw na terenach ochrony
pośredniej obu stref ochronnych.
Rozporządzeniem zmieniającym uchyla się § 3 ust. 4 rozporządzenia Nr 4/2004
Dyrektora RZGW w Szczecinie dotyczący obowiązku wykonania urządzeń kontrolnopomiarowych sygnalizujących wycieki silnikowych paliw do gruntu i wód gruntowych na
stacjach paliw z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy – Prawo wodne nie przewidują możliwości
nałożenia takiego obowiązku.

