
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 49/2016 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 

z dnia 27 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej 

z utworów czwartorzędowych w miejscowości Strzegocice i Pilzno, 

gmina Pilzno, powiat dębicki, województwo podkarpackie 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 

z późn zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 2/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 

19 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów 

czwartorzędowych w miejscowości Strzegocice i Pilzno, gmina Pilzno, powiat dębicki, województwo 

podkarpackie (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r. poz. 168), wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych 

w miejscowościach Strzegocice i Pilzno”; 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej w miejscowościach Strzegocice i Pilzno, 

gmina Pilzno, powiat dębicki, województwo podkarpackie, zwaną dalej strefą ochronną. 

2. Strefę ochronną dzieli się na: 

1) teren ochrony bezpośredniej, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia: 

a) dla studni S-0 o wymiarach boków 5 x 5 [m], 

b) dla studni S-1 o wymiarach boków 20 x 40 [m], 

c) dla studni S-2 o wymiarach boków 20 x 40 [m], 

d) dla studni S-3 o wymiarach boków 20 x 25 x 25 x 25 [m], 

e) dla studni S-4 o wymiarach boków 20 x 35 [m], 

f) dla studni S-5 o wymiarach boków 17 x 22 [m]; 

2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o powierzchni 119 ha, położony w miejscowościach 

Strzegocice i Pilzno, gmina Pilzno, powiat dębicki, województwo podkarpackie, przedstawiony na 

mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.”; 

 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 

i 1250. 
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3) w § 3 ust. 1: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9)  lokalizowania magazynów substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w tym 

substancji priorytetowych określonych w przepisach odrębnych oraz rurociągów do ich transportu, 

z wyłączeniem: 

a) magazynów butli oraz zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania gazu 

płynnego, 

b) zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania oleju opałowego 

wraz z rurociągami do jego transportu, 

c) zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania paliw płynnych 

wykorzystywanych do generatorów prądotwórczych wraz z rurociągami do ich transportu;”, 

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18)  lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;”. 

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

  

Dyrektor 

 

Małgorzata Owsiany 
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