
ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
"Sieradzka" w Gdyni, powiat gdyński, woj. pomorskie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.  W rozporządzeniu nr 8/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka" 
w Gdyni, powiat gdyński, woj. pomorskie (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 117) zmienionym 
rozporządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 07 lipca 
2014 r.  (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 2792) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar „I” i obszar „II” o łącznej powierzchni 202,0 [ha]. Opis 
granic terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, stanowi załącznik nr 2 do 
rozporządzenia.”;

2) W § 4 ust. 1:

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych, 
spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;”,

b) pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. wykonywania wykopów lub odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi na obszarze „I” terenu 
ochrony pośredniej;”,

c) pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. lokalizowania innych niż wymieniono wcześniej przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i jeśli wykonany raport o odziaływaniu na środowisko wykazał, że 
planowane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich 
zanieczyszczenie.”.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

p.o. Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku

Stanisław Otremba
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