
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów 

czwartorzędowych w miejscowości Biedrusko 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), 

zarządza się co następuje: 

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

15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów czwartorzędowych 

w miejscowości Biedrusko (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 335) 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 Biedrusko, gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo 

wielkopolskie.”; 

2) w § 2: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) lokalizowania ujęć wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, z wyjątkiem ujęć służących 

zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę lub służących zwykłemu korzystaniu z wód;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wykonywania odwodnień budowlanych lub wykopów budowlanych z wyłączeniem tych, dla których 

wykonana zgodnie z przepisami odrębnymi dokumentacja hydrogeologiczna wykaże brak 

negatywnego oddziaływania na ujęcie wody;”, 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych 

pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, tj. dróg, parkingów, spełniających 

wymogi i warunki określone w obowiązujących przepisach;”, 

d) w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„budowy obiektów typu: parkingi, myjnie, warsztaty i komisy samochodowe, stacje 

kontroli pojazdów, bazy transportowe, a także wykorzystywanie terenów przemysłowych 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 8786



i składowych oraz innych obszarów potencjalnie zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni, bez stosowania:”, 

e) w pkt 6 skreśla się wyraz "nowych", 

f) pkt 11otrzymuje brzmienie: 

„11) lokalizowania stacji paliw płynnych, baz i magazynów produktów ropopochodnych lub substancji 

niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), a także rurociągów do ich transportu;”, 

g) w pkt 12 skreśla się wyrazy "lub osadów ściekowych", 

h) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) stosowania środków ochrony roślin, które są klasyfikowane, według zezwolenia na ich 

wprowadzenie do obrotu, jako niebezpieczne dla środowiska”. 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Lokalizację tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej 

przedstawia załącznik nr 1 do rozporządzenia.”. 

§ 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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