
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody 

podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Brodowo 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia  

20 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej z utworów 

czwartorzędowych w miejscowości Brodowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 5014) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, 

zlokalizowanego w miejscowości Brodowo, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo 

wielkopolskie.”; 

2) w § 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wykonywanie odwodnień budowlanych, z wyłączeniem tych, dla których wykonana zgodnie  

z przepisami odrębnymi dokumentacja hydrogeologiczna wykaże brak negatywnego oddziaływania na 

ujęcie wód podziemnych.”, 

b) w pkt 4: 

- lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wód opadowych lub roztopowych, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami;”, 

- lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;”, 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) lokalizowanie stacji paliw płynnych, baz i magazynów produktów ropopochodnych lub substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także 

rurociągów do ich transportu;”, 

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) stosowanie środków ochrony roślin, które są klasyfikowane, według zezwolenia na ich 

wprowadzenie do obrotu, jako niebezpieczne dla środowiska;”, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 7979



e) pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) realizowanie nowych – przy dopuszczeniu przebudowy, rozbudowy, odbudowy i montażu 

istniejących (z zastrzeżeniem pkt 12) – przedsięwzięć należących do kategorii przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem: 

a) napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

b) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych;”, 

f) pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„23) realizowanie nowych – przy dopuszczeniu przebudowy, rozbudowy, odbudowy i montażu 

istniejących (z zastrzeżeniem pkt 12) – przedsięwzięć należących do kategorii przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem: 

a) napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

b) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych; 

c) zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub handlowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, 

pod warunkiem posiadania przyłącza do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

d) boisk sportowych i placówek edukacyjnych; 

e) rurociągów wodociągowych magistralnych; 

f) sieci kanalizacyjnych; 

g) instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych.”. 

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

  

 Dyrektor Regionalnego Zarządu 

 Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(-) Magdalena Żmuda 
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