Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej obejmującej
teren ochrony bezpośredniej i pośredniej
CHARAKTERYSTYKA SPRAWY:
•

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ustanawia z mocy
przepisu 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.) strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej, na
wniosek i koszt właściciela ujęcia wody, wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz
obszary, na których one obowiązują, stosownie do art. 52-57 ww. ustawy.

PODSTAWA PRAWNA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
•

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.)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
•

w drodze aktu prawa miejscowego

WYMAGANE DOKUMENTY:
•

•
•
•
•
•
•
•

wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody, zawierający:
1. nazwę właściciela ujęcia wody oraz adres jego siedziby,
2. uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej,
3. propozycje granic strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej wraz z planem
sytuacyjnym ujęcia,
4. wykaz nieruchomości położonych w strefie ochronnej ujęcia,
5. zagospodarowanie strefy ochronnej wraz ze wskazaniem ognisk
zanieczyszczeń,
6. charakterystykę techniczną ujęcia wody,
7. sposób uzdatniania wody i opis urządzeń służących do uzdatniania,
8. zasoby wodne ujęcia,
9. warunki geomorfologiczne, geologiczne i hydrogeologiczne obszaru
zasobowego ujęcia wody,
10. obszary zasilania ujęcia,
11. propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów
oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, wraz z ich
uzasadnieniem,
wyniki
przeprowadzonych
badań
hydrologicznych,
hydrograficznych
i
geomorfologicznych,
wyniki przeprowadzonych badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,
mapa sytuacyjna strefy ochronnej 1:1000,
mapa zasięgu strefy ochronnej ujęcia na tle mapy topograficznej 1:10000,
mapa zasięgu strefy ochronnej ujęcia na tle mapy ewidencyjnej gruntów 1:5000,
schematyczny przekrój hydrogeologiczny rejonu ujęcia wody,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w
obrębie planowanej strefy ochronnej 1:2000,

•
•

wcześniejsze akty prawne (jeśli takie istniały) ustanawiające strefy ochronne danego
ujęcia wody,
inne akty prawne obowiązujące na terenie objętym planowaną strefą ochronną ujęcia.

UWAGA:
W przypadku, jeśli jest to uzasadnione warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i
geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej wody, właściciel ujęcia
wody dopuszcza ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony
bezpośredniej. Wówczas, zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy Prawo wodne, strefę ochronną
obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia, na wniosek i koszt właściciela
ujęcia wody, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Kopię wydanej decyzji organ przekazuje właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu
gospodarki wodnej.

Zmiana strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej obejmującej teren
ochrony bezpośredniej i pośredniej
CHARAKTERYSTYKA SPRAWY:
•

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ustanawia z mocy
przepisu 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.) strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej, na
wniosek i koszt właściciela ujęcia wody, wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz
obszary, na których one obowiązują, stosownie do art. 52-57 ww. ustawy.

PODSTAWA PRAWNA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
•

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.)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
•

w drodze aktu prawa miejscowego

WYMAGANE DOKUMENTY:
•

•

wniosek zainteresowanej zmianą (korektą) strony do właściciela ujęcia wody
powierzchniowej zawierający:
1. uzasadnienie potrzeby dokonania zmian/korekty strefy ochronnej,
2. propozycje zmian/korekty granic strefy ochronnej,
3. mapę topograficzną z umiejscowieniem działek wnioskowanych do włączenia
lub wyłączenia ze strefy ochronnej (jeśli zmiana tego dotyczy),
4. lub jeśli zmiana dotyczy zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących na
terenie strefy, podać należy propozycje zmian zakazów, nakazów i ograniczeń.
wniosek właściciela ujęcia wody o dokonanie zmian (korekty) strefy ochronnej ujęcia
wody zawierający:
1. uzasadnienie potrzeby dokonania zmian/korekty strefy ochronnej,
2. propozycje zmian/korekty granic strefy ochronnej,

•

3. mapę topograficzną z umiejscowieniem działek wnioskowanych do włączenia
lub wyłączenia ze strefy ochronnej,
4. wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony
pośredniej strefy ochronnej ujęcia wraz propozycjami zmian,
5. mapę z proponowaną zmianą zasięgu terenu ochrony pośredniej strefy
ochronnej ujęcia wody,
6. lub jeśli zmiana dotyczy zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących na
terenie strefy, podać należy propozycje zmian zakazów, nakazów i ograniczeń.
wcześniejsze akty prawne ustanawiające strefę ochronną danego ujęcia wody.

Zniesienie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej obejmującej
teren ochrony bezpośredniej i pośredniej
CHARAKTERYSTYKA SPRAWY:
•

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ustanawia z mocy
przepisu 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.) – a tym samym znosi, strefę ochronną ujęcia wody
powierzchniowej, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody.

PODSTAWA PRAWNA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
•

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.)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
•

w drodze aktu prawa miejscowego

WYMAGANE DOKUMENTY:
•
•
•

wniosek właściciela ujęcia wody o dokonanie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wody
zawierający:
1. uzasadnienie potrzeby zniesienia strefy ochronnej,
akty prawne ustanawiające strefę ochronną danego ujęcia wody,
dokumentację stanowiącą wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody wraz
z załącznikami.

Miejsce składania dokumentów
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A (I
piętro, pok. 232) lub przesłać na ww. adres (kod pocztowy 70-030).
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Wydział Ochrony Wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
pok. nr 202, tel. 91 4411217

