
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 25/2014 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów 

kenozoicznych Wołów - Garwół, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu nr 5/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów 

kenozoicznych Wołów - Garwół, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie (Dz. Urz. Woj. 

Doln. poz. 1532) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1.  Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie 

z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

3. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”; 

2) w § 3: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych, 

spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5.  Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”. 

 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz 

z 2014 r. poz. 659 , 850, 1146 i 822. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 5504



§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 

B. Mońka 
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