
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010  

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

W GLIWICACH  

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych Goczałkowice, 

powiat pszczyński, województwo śląskie 

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr

239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami 
1) 
) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Ustanawia się  strefę ochronną  ujęcia wód powierzchniowych w Goczałkowicach,

powiat pszczyński, województwo śląskie. 

2. Ujęcie wody powierzchniowej, o którym mowa w ust. 1 stanowi ujęcie brzegowe wody

powierzchniowej Goczałkowice. 

Lokalizację ujęcia przedstawia załącznik 1 do rozporządzenia.  

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w § 1, stanowią: 

§   3 .  Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 1,

wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

§   4 .  1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 2,

wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia: 

2. Rekreacyjno   sportowe uprawianie żeglarstwa dopuszczone jest z następującymi

ograniczeniami: 

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęć wody należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić

tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych; 

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęć wód należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic

zawierających informacje o ustanowieniu strefy;  

3. W miejscach dostępu (dojazdu) do brzegów zbiornika należy umieścić  tablice

informujące o ograniczeniach w rekreacyjnym korzystaniu z wód zbiornika;  

4. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 pkt 25 oraz § 5 ust. 13 należy do

właściciela ujęcia (administratora zbiornika).  

§ 6. Załączniki niniejszego rozporządzenia stanowią: 

§ 7. Znosi się strefę ochronną ujęć wód powierzchniowych ustanowioną Rozporządzeniem

Nr 2/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 lipca

2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych Goczałkowice

i Strumień. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 134, Poz. 2652 z dnia 16 sierpnia 2007 r.)  

§   8 .  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej w Goczałkowicach, oznaczony

symbolem A, o łącznej powierzchni 0,06241 km
2
 obejmujący obszar w obrębie Łąka

w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik 1 do

rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar zbiornika oznaczony na mapie symbolem B

i tereny przyległe do zbiornika oznaczone na mapie symbolem C o łącznej powierzchni

52,63401 km
2
, w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik

1 do rozporządzenia. 

1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

2) wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do

urządzeń służących do poboru wody; 

3) teren należy zagospodarować zielenią;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze

urządzeń  służących do poboru wody należy odprowadzać  poza granice terenu ochrony

bezpośredniej; 

5) należy ograniczyć  do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

1) zakaz uprawiania sportów wodnych w tym kąpieli w wodach powierzchniowych

z wyjątkiem: 

a) wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,

b) żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2;

2) zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za

wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,

c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego 2mgP/dm
3

wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków; 

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;

4) zakaz urządzania pryzm kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;

5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż  niebezpieczne

i obojętne oraz obojętnych; 

6) zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;

7) zakaz budowy autostrad, dróg za wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz

torów kolejowych; 

8) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na

środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;

9) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich

transportu; 

10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;

11) zakaz urządzania obozowisk;

12) zakaz lokalizowania nowych uję ć  wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem

studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 

13) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

14) zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją

zbiornika; 

15) zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem: 

a) jednostek administracji zbiornika,

b) jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące,

c) służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz

Państwowej Straży Pożarnej, 

d) jednostek policji,

e) jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów

cumowania i akcji ratowniczych, 

f) jednostek straży rybackiej,

g) jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2;

16) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż  50 m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów

związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody; 

17) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100 m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia

rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone pod zabudowę; 

18) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  100 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę; 

19) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  50 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były

pod zabudowę; 

20) zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania

pozostałych nawozów: 

a) na gruntach ornych w dawkach większych niż  zalecana przez Okręgową  Stację

Chemiczno Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy

określonej zasobności i rodzaju gleby, 

b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;

21) zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie

w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione; 

22) zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;

23) zakaz na drodze nr 939 na odcinku PszczynaStrumień  przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia

4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy

podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 2007 Nr 107, poz. 742). 

1) pływanie po zbiorniku dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody administratora

zbiornika; 

2) administratorem wszystkich portów na zbiorniku jest administrator zbiornika wodnego tj.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z  s iedzibą  w Katowicach ul.

Wojewódzka 19; 

3) jednostki dopuszczone do pływania muszą być  trwale oznakowane, posiadać na pokładzie

aktualną  pisemną  zgodę  administratora zbiornika oraz polisę  ubezpieczeniową  od

odpowiedzialności cywilnej; 

4) ilość jednostek pływających żaglowych dopuszczonych do pływania wynosi 50 sztuk, z tym

że jednocześnie na wodzie może znajdować się maksymalnie 30 sztuk; 

5) każdorazowe wypłynięcie i powrót jednostek pływających do portu w Wiśle Wielkiej winno

być zgłoszone bosmanowi portu i odnotowane w księdze pływań; 

6) zabronione jest użytkowanie silników spalinowych z wyjątkiem manewrów portowych

i powrotu najkrótszą  drogą  do portu w przypadku warunków atmosferycznych

uniemożliwiających pływanie z wykorzystaniem siły wiatru; 

7) kontrolę  nad ilością  oraz sposobem użytkowania jednostek pływających prowadzi

administrator zbiornika; 

8) do kontroli jednostek pływających na akwenie upoważnieni są:

a) Administrator zbiornika,

b) Policja,

c) WOPR;

9) w porze nocnej obejmującej okres od godziny po zachodzie słońca do godziny przed

wschodem słońca zabronione jest pływanie po zbiorniku oraz przebywanie na jednostkach

stojących w portach za wyjątkiem portu w Wiśle Wielkiej; 

10) zabronione jest dobijanie do brzegu poza portami i miejscami do tego wyznaczonymi;

11) ustanawia się  następujące obszary zbiornika, na których obowiązuje zakaz pływania,

a oznaczone symbolami zaznaczonymi w załączniku 1: 

A 1 – oznaczony bojami rejon ujęcia wody Goczałkowice (200 m od ujęcia wód); 

F 1 – oznaczony bojami rejon zapory (150 m od zapory); 

F 2 –  oznaczony bojami żółtymi pas przybrzeżny (200 m wzdłuż  południowego brzegu

jeziora, obszar cenny przyrodniczo); 

F 3 – cofka zbiornika „Ujście Wisły”; 

F 4 – cofka zbiornika „Zatoka Bajerki”; 

12) głównym portem stanowiącym bazę  dla jednostek żaglowych jest Port jachtowy Wisła

Wielka. Portami, w których mogą  się  schronić  jednostki pływające w czasie trudnych

warunków pogodowych jest port rybacki Łąka i port administracji zbiornika przy zaporze.

Przebywanie w porcie rybackim w Łące oraz w Goczałkowicach jest możliwe tylko do

czasu poprawy warunków atmosferycznych pozwalających na powrót  do por tu

żeglarskiego w Wiśle Wielkiej; 

13) zabronione jest wodowanie wszelkich jednostek pływających poza wyznaczonymi portami.

1) załącznik 1 – mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony

bezpośredniej i pośredniej, lokalizacją  uję ć  wody powierzchniowej oraz obszarami, na

których obowiązuje zakaz pływania; 

2) załącznik 2 – opis przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej.

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Upoważniony przez Ministra Środowiska

do wykonywania zadań i kompetencji 

DYREKTORA RZGW Gliwice  

 

Artur R. Wójcik 

1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr

170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr

147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz.

1505, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz. 1664. 

Załącznik nr 1  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik1.jpg

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony 

bezpośredniej i pośredniej wraz z lokalizacją ujęć wód powierzchniowych. 

Załącznik nr 2  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

Opis granic strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych. 
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010  

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

W GLIWICACH  

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych Goczałkowice, 

powiat pszczyński, województwo śląskie 

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr

239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami 
1) 
) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Ustanawia się  strefę ochronną  ujęcia wód powierzchniowych w Goczałkowicach,

powiat pszczyński, województwo śląskie. 

2. Ujęcie wody powierzchniowej, o którym mowa w ust. 1 stanowi ujęcie brzegowe wody

powierzchniowej Goczałkowice. 

Lokalizację ujęcia przedstawia załącznik 1 do rozporządzenia.  

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w § 1, stanowią: 

§   3 .  Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 1,

wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

§   4 .  1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 2,

wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia: 

2. Rekreacyjno   sportowe uprawianie żeglarstwa dopuszczone jest z następującymi

ograniczeniami: 

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęć wody należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić

tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych; 

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęć wód należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic

zawierających informacje o ustanowieniu strefy;  

3. W miejscach dostępu (dojazdu) do brzegów zbiornika należy umieścić  tablice

informujące o ograniczeniach w rekreacyjnym korzystaniu z wód zbiornika;  

4. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 pkt 25 oraz § 5 ust. 13 należy do

właściciela ujęcia (administratora zbiornika).  

§ 6. Załączniki niniejszego rozporządzenia stanowią: 

§ 7. Znosi się strefę ochronną ujęć wód powierzchniowych ustanowioną Rozporządzeniem

Nr 2/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 lipca

2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych Goczałkowice

i Strumień. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 134, Poz. 2652 z dnia 16 sierpnia 2007 r.)  

§   8 .  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej w Goczałkowicach, oznaczony

symbolem A, o łącznej powierzchni 0,06241 km
2
 obejmujący obszar w obrębie Łąka

w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik 1 do

rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar zbiornika oznaczony na mapie symbolem B

i tereny przyległe do zbiornika oznaczone na mapie symbolem C o łącznej powierzchni

52,63401 km
2
, w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik

1 do rozporządzenia. 

1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

2) wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do

urządzeń służących do poboru wody; 

3) teren należy zagospodarować zielenią;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze

urządzeń  służących do poboru wody należy odprowadzać  poza granice terenu ochrony

bezpośredniej; 

5) należy ograniczyć  do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

1) zakaz uprawiania sportów wodnych w tym kąpieli w wodach powierzchniowych

z wyjątkiem: 

a) wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,

b) żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2;

2) zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za

wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,

c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego 2mgP/dm
3

wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków; 

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;

4) zakaz urządzania pryzm kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;

5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż  niebezpieczne

i obojętne oraz obojętnych; 

6) zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;

7) zakaz budowy autostrad, dróg za wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz

torów kolejowych; 

8) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na

środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;

9) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich

transportu; 

10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;

11) zakaz urządzania obozowisk;

12) zakaz lokalizowania nowych uję ć  wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem

studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 

13) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

14) zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją

zbiornika; 

15) zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem: 

a) jednostek administracji zbiornika,

b) jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące,

c) służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz

Państwowej Straży Pożarnej, 

d) jednostek policji,

e) jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów

cumowania i akcji ratowniczych, 

f) jednostek straży rybackiej,

g) jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2;

16) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż  50 m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów

związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody; 

17) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100 m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia

rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone pod zabudowę; 

18) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  100 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę; 

19) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  50 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były

pod zabudowę; 

20) zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania

pozostałych nawozów: 

a) na gruntach ornych w dawkach większych niż  zalecana przez Okręgową  Stację

Chemiczno Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy

określonej zasobności i rodzaju gleby, 

b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;

21) zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie

w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione; 

22) zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;

23) zakaz na drodze nr 939 na odcinku PszczynaStrumień  przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia

4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy

podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 2007 Nr 107, poz. 742). 

1) pływanie po zbiorniku dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody administratora

zbiornika; 

2) administratorem wszystkich portów na zbiorniku jest administrator zbiornika wodnego tj.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z  s iedzibą  w Katowicach ul.

Wojewódzka 19; 

3) jednostki dopuszczone do pływania muszą być  trwale oznakowane, posiadać na pokładzie

aktualną  pisemną  zgodę  administratora zbiornika oraz polisę  ubezpieczeniową  od

odpowiedzialności cywilnej; 

4) ilość jednostek pływających żaglowych dopuszczonych do pływania wynosi 50 sztuk, z tym

że jednocześnie na wodzie może znajdować się maksymalnie 30 sztuk; 

5) każdorazowe wypłynięcie i powrót jednostek pływających do portu w Wiśle Wielkiej winno

być zgłoszone bosmanowi portu i odnotowane w księdze pływań; 

6) zabronione jest użytkowanie silników spalinowych z wyjątkiem manewrów portowych

i powrotu najkrótszą  drogą  do portu w przypadku warunków atmosferycznych

uniemożliwiających pływanie z wykorzystaniem siły wiatru; 

7) kontrolę  nad ilością  oraz sposobem użytkowania jednostek pływających prowadzi

administrator zbiornika; 

8) do kontroli jednostek pływających na akwenie upoważnieni są:

a) Administrator zbiornika,

b) Policja,

c) WOPR;

9) w porze nocnej obejmującej okres od godziny po zachodzie słońca do godziny przed

wschodem słońca zabronione jest pływanie po zbiorniku oraz przebywanie na jednostkach

stojących w portach za wyjątkiem portu w Wiśle Wielkiej; 

10) zabronione jest dobijanie do brzegu poza portami i miejscami do tego wyznaczonymi;

11) ustanawia się  następujące obszary zbiornika, na których obowiązuje zakaz pływania,

a oznaczone symbolami zaznaczonymi w załączniku 1: 

A 1 – oznaczony bojami rejon ujęcia wody Goczałkowice (200 m od ujęcia wód); 

F 1 – oznaczony bojami rejon zapory (150 m od zapory); 

F 2 –  oznaczony bojami żółtymi pas przybrzeżny (200 m wzdłuż  południowego brzegu

jeziora, obszar cenny przyrodniczo); 

F 3 – cofka zbiornika „Ujście Wisły”; 

F 4 – cofka zbiornika „Zatoka Bajerki”; 

12) głównym portem stanowiącym bazę  dla jednostek żaglowych jest Port jachtowy Wisła

Wielka. Portami, w których mogą  się  schronić  jednostki pływające w czasie trudnych

warunków pogodowych jest port rybacki Łąka i port administracji zbiornika przy zaporze.

Przebywanie w porcie rybackim w Łące oraz w Goczałkowicach jest możliwe tylko do

czasu poprawy warunków atmosferycznych pozwalających na powrót  do por tu

żeglarskiego w Wiśle Wielkiej; 

13) zabronione jest wodowanie wszelkich jednostek pływających poza wyznaczonymi portami.

1) załącznik 1 – mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony

bezpośredniej i pośredniej, lokalizacją  uję ć  wody powierzchniowej oraz obszarami, na

których obowiązuje zakaz pływania; 

2) załącznik 2 – opis przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej.

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Upoważniony przez Ministra Środowiska

do wykonywania zadań i kompetencji 

DYREKTORA RZGW Gliwice  

 

Artur R. Wójcik 

1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr

170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr

147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz.

1505, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz. 1664. 

Załącznik nr 1  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik1.jpg

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony 

bezpośredniej i pośredniej wraz z lokalizacją ujęć wód powierzchniowych. 

Załącznik nr 2  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

Opis granic strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych. 
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010  

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

W GLIWICACH  

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych Goczałkowice, 

powiat pszczyński, województwo śląskie 

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr

239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami 
1) 
) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Ustanawia się  strefę ochronną  ujęcia wód powierzchniowych w Goczałkowicach,

powiat pszczyński, województwo śląskie. 

2. Ujęcie wody powierzchniowej, o którym mowa w ust. 1 stanowi ujęcie brzegowe wody

powierzchniowej Goczałkowice. 

Lokalizację ujęcia przedstawia załącznik 1 do rozporządzenia.  

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w § 1, stanowią: 

§   3 .  Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 1,

wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

§   4 .  1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 2,

wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia: 

2. Rekreacyjno   sportowe uprawianie żeglarstwa dopuszczone jest z następującymi

ograniczeniami: 

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęć wody należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić

tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych; 

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęć wód należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic

zawierających informacje o ustanowieniu strefy;  

3. W miejscach dostępu (dojazdu) do brzegów zbiornika należy umieścić  tablice

informujące o ograniczeniach w rekreacyjnym korzystaniu z wód zbiornika;  

4. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 pkt 25 oraz § 5 ust. 13 należy do

właściciela ujęcia (administratora zbiornika).  

§ 6. Załączniki niniejszego rozporządzenia stanowią: 

§ 7. Znosi się strefę ochronną ujęć wód powierzchniowych ustanowioną Rozporządzeniem

Nr 2/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 lipca

2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych Goczałkowice

i Strumień. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 134, Poz. 2652 z dnia 16 sierpnia 2007 r.)  

§   8 .  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej w Goczałkowicach, oznaczony

symbolem A, o łącznej powierzchni 0,06241 km
2
 obejmujący obszar w obrębie Łąka

w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik 1 do

rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar zbiornika oznaczony na mapie symbolem B

i tereny przyległe do zbiornika oznaczone na mapie symbolem C o łącznej powierzchni

52,63401 km
2
, w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik

1 do rozporządzenia. 

1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

2) wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do

urządzeń służących do poboru wody; 

3) teren należy zagospodarować zielenią;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze

urządzeń  służących do poboru wody należy odprowadzać  poza granice terenu ochrony

bezpośredniej; 

5) należy ograniczyć  do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

1) zakaz uprawiania sportów wodnych w tym kąpieli w wodach powierzchniowych

z wyjątkiem: 

a) wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,

b) żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2;

2) zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za

wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,

c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego 2mgP/dm
3

wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków; 

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;

4) zakaz urządzania pryzm kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;

5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż  niebezpieczne

i obojętne oraz obojętnych; 

6) zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;

7) zakaz budowy autostrad, dróg za wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz

torów kolejowych; 

8) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na

środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;

9) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich

transportu; 

10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;

11) zakaz urządzania obozowisk;

12) zakaz lokalizowania nowych uję ć  wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem

studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 

13) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

14) zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją

zbiornika; 

15) zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem: 

a) jednostek administracji zbiornika,

b) jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące,

c) służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz

Państwowej Straży Pożarnej, 

d) jednostek policji,

e) jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów

cumowania i akcji ratowniczych, 

f) jednostek straży rybackiej,

g) jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2;

16) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż  50 m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów

związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody; 

17) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100 m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia

rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone pod zabudowę; 

18) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  100 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę; 

19) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  50 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były

pod zabudowę; 

20) zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania

pozostałych nawozów: 

a) na gruntach ornych w dawkach większych niż  zalecana przez Okręgową  Stację

Chemiczno Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy

określonej zasobności i rodzaju gleby, 

b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;

21) zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie

w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione; 

22) zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;

23) zakaz na drodze nr 939 na odcinku PszczynaStrumień  przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia

4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy

podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 2007 Nr 107, poz. 742). 

1) pływanie po zbiorniku dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody administratora

zbiornika; 

2) administratorem wszystkich portów na zbiorniku jest administrator zbiornika wodnego tj.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z  s iedzibą  w Katowicach ul.

Wojewódzka 19; 

3) jednostki dopuszczone do pływania muszą być  trwale oznakowane, posiadać na pokładzie

aktualną  pisemną  zgodę  administratora zbiornika oraz polisę  ubezpieczeniową  od

odpowiedzialności cywilnej; 

4) ilość jednostek pływających żaglowych dopuszczonych do pływania wynosi 50 sztuk, z tym

że jednocześnie na wodzie może znajdować się maksymalnie 30 sztuk; 

5) każdorazowe wypłynięcie i powrót jednostek pływających do portu w Wiśle Wielkiej winno

być zgłoszone bosmanowi portu i odnotowane w księdze pływań; 

6) zabronione jest użytkowanie silników spalinowych z wyjątkiem manewrów portowych

i powrotu najkrótszą  drogą  do portu w przypadku warunków atmosferycznych

uniemożliwiających pływanie z wykorzystaniem siły wiatru; 

7) kontrolę  nad ilością  oraz sposobem użytkowania jednostek pływających prowadzi

administrator zbiornika; 

8) do kontroli jednostek pływających na akwenie upoważnieni są:

a) Administrator zbiornika,

b) Policja,

c) WOPR;

9) w porze nocnej obejmującej okres od godziny po zachodzie słońca do godziny przed

wschodem słońca zabronione jest pływanie po zbiorniku oraz przebywanie na jednostkach

stojących w portach za wyjątkiem portu w Wiśle Wielkiej; 

10) zabronione jest dobijanie do brzegu poza portami i miejscami do tego wyznaczonymi;

11) ustanawia się  następujące obszary zbiornika, na których obowiązuje zakaz pływania,

a oznaczone symbolami zaznaczonymi w załączniku 1: 

A 1 – oznaczony bojami rejon ujęcia wody Goczałkowice (200 m od ujęcia wód); 

F 1 – oznaczony bojami rejon zapory (150 m od zapory); 

F 2 –  oznaczony bojami żółtymi pas przybrzeżny (200 m wzdłuż  południowego brzegu

jeziora, obszar cenny przyrodniczo); 

F 3 – cofka zbiornika „Ujście Wisły”; 

F 4 – cofka zbiornika „Zatoka Bajerki”; 

12) głównym portem stanowiącym bazę  dla jednostek żaglowych jest Port jachtowy Wisła

Wielka. Portami, w których mogą  się  schronić  jednostki pływające w czasie trudnych

warunków pogodowych jest port rybacki Łąka i port administracji zbiornika przy zaporze.

Przebywanie w porcie rybackim w Łące oraz w Goczałkowicach jest możliwe tylko do

czasu poprawy warunków atmosferycznych pozwalających na powrót  do por tu

żeglarskiego w Wiśle Wielkiej; 

13) zabronione jest wodowanie wszelkich jednostek pływających poza wyznaczonymi portami.

1) załącznik 1 – mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony

bezpośredniej i pośredniej, lokalizacją  uję ć  wody powierzchniowej oraz obszarami, na

których obowiązuje zakaz pływania; 

2) załącznik 2 – opis przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej.

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Upoważniony przez Ministra Środowiska

do wykonywania zadań i kompetencji 

DYREKTORA RZGW Gliwice  

 

Artur R. Wójcik 

1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr

170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr

147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz.

1505, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz. 1664. 

Załącznik nr 1  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik1.jpg

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony 

bezpośredniej i pośredniej wraz z lokalizacją ujęć wód powierzchniowych. 

Załącznik nr 2  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

Opis granic strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych. 
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010  

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

W GLIWICACH  

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych Goczałkowice, 

powiat pszczyński, województwo śląskie 

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr

239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami 
1) 
) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Ustanawia się  strefę ochronną  ujęcia wód powierzchniowych w Goczałkowicach,

powiat pszczyński, województwo śląskie. 

2. Ujęcie wody powierzchniowej, o którym mowa w ust. 1 stanowi ujęcie brzegowe wody

powierzchniowej Goczałkowice. 

Lokalizację ujęcia przedstawia załącznik 1 do rozporządzenia.  

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w § 1, stanowią: 

§   3 .  Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 1,

wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

§   4 .  1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 2,

wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia: 

2. Rekreacyjno   sportowe uprawianie żeglarstwa dopuszczone jest z następującymi

ograniczeniami: 

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęć wody należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić

tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych; 

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęć wód należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic

zawierających informacje o ustanowieniu strefy;  

3. W miejscach dostępu (dojazdu) do brzegów zbiornika należy umieścić  tablice

informujące o ograniczeniach w rekreacyjnym korzystaniu z wód zbiornika;  

4. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 pkt 25 oraz § 5 ust. 13 należy do

właściciela ujęcia (administratora zbiornika).  

§ 6. Załączniki niniejszego rozporządzenia stanowią: 

§ 7. Znosi się strefę ochronną ujęć wód powierzchniowych ustanowioną Rozporządzeniem

Nr 2/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 lipca

2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych Goczałkowice

i Strumień. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 134, Poz. 2652 z dnia 16 sierpnia 2007 r.)  

§   8 .  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej w Goczałkowicach, oznaczony

symbolem A, o łącznej powierzchni 0,06241 km
2
 obejmujący obszar w obrębie Łąka

w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik 1 do

rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar zbiornika oznaczony na mapie symbolem B

i tereny przyległe do zbiornika oznaczone na mapie symbolem C o łącznej powierzchni

52,63401 km
2
, w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik

1 do rozporządzenia. 

1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

2) wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do

urządzeń służących do poboru wody; 

3) teren należy zagospodarować zielenią;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze

urządzeń  służących do poboru wody należy odprowadzać  poza granice terenu ochrony

bezpośredniej; 

5) należy ograniczyć  do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

1) zakaz uprawiania sportów wodnych w tym kąpieli w wodach powierzchniowych

z wyjątkiem: 

a) wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,

b) żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2;

2) zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za

wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,

c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego 2mgP/dm
3

wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków; 

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;

4) zakaz urządzania pryzm kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;

5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż  niebezpieczne

i obojętne oraz obojętnych; 

6) zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;

7) zakaz budowy autostrad, dróg za wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz

torów kolejowych; 

8) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na

środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;

9) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich

transportu; 

10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;

11) zakaz urządzania obozowisk;

12) zakaz lokalizowania nowych uję ć  wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem

studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 

13) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

14) zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją

zbiornika; 

15) zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem: 

a) jednostek administracji zbiornika,

b) jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące,

c) służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz

Państwowej Straży Pożarnej, 

d) jednostek policji,

e) jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów

cumowania i akcji ratowniczych, 

f) jednostek straży rybackiej,

g) jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2;

16) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż  50 m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów

związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody; 

17) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100 m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia

rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone pod zabudowę; 

18) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  100 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę; 

19) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  50 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były

pod zabudowę; 

20) zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania

pozostałych nawozów: 

a) na gruntach ornych w dawkach większych niż  zalecana przez Okręgową  Stację

Chemiczno Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy

określonej zasobności i rodzaju gleby, 

b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;

21) zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie

w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione; 

22) zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;

23) zakaz na drodze nr 939 na odcinku PszczynaStrumień  przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia

4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy

podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 2007 Nr 107, poz. 742). 

1) pływanie po zbiorniku dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody administratora

zbiornika; 

2) administratorem wszystkich portów na zbiorniku jest administrator zbiornika wodnego tj.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z  s iedzibą  w Katowicach ul.

Wojewódzka 19; 

3) jednostki dopuszczone do pływania muszą być  trwale oznakowane, posiadać na pokładzie

aktualną  pisemną  zgodę  administratora zbiornika oraz polisę  ubezpieczeniową  od

odpowiedzialności cywilnej; 

4) ilość jednostek pływających żaglowych dopuszczonych do pływania wynosi 50 sztuk, z tym

że jednocześnie na wodzie może znajdować się maksymalnie 30 sztuk; 

5) każdorazowe wypłynięcie i powrót jednostek pływających do portu w Wiśle Wielkiej winno

być zgłoszone bosmanowi portu i odnotowane w księdze pływań; 

6) zabronione jest użytkowanie silników spalinowych z wyjątkiem manewrów portowych

i powrotu najkrótszą  drogą  do portu w przypadku warunków atmosferycznych

uniemożliwiających pływanie z wykorzystaniem siły wiatru; 

7) kontrolę  nad ilością  oraz sposobem użytkowania jednostek pływających prowadzi

administrator zbiornika; 

8) do kontroli jednostek pływających na akwenie upoważnieni są:

a) Administrator zbiornika,

b) Policja,

c) WOPR;

9) w porze nocnej obejmującej okres od godziny po zachodzie słońca do godziny przed

wschodem słońca zabronione jest pływanie po zbiorniku oraz przebywanie na jednostkach

stojących w portach za wyjątkiem portu w Wiśle Wielkiej; 

10) zabronione jest dobijanie do brzegu poza portami i miejscami do tego wyznaczonymi;

11) ustanawia się  następujące obszary zbiornika, na których obowiązuje zakaz pływania,

a oznaczone symbolami zaznaczonymi w załączniku 1: 

A 1 – oznaczony bojami rejon ujęcia wody Goczałkowice (200 m od ujęcia wód); 

F 1 – oznaczony bojami rejon zapory (150 m od zapory); 

F 2 –  oznaczony bojami żółtymi pas przybrzeżny (200 m wzdłuż  południowego brzegu

jeziora, obszar cenny przyrodniczo); 

F 3 – cofka zbiornika „Ujście Wisły”; 

F 4 – cofka zbiornika „Zatoka Bajerki”; 

12) głównym portem stanowiącym bazę  dla jednostek żaglowych jest Port jachtowy Wisła

Wielka. Portami, w których mogą  się  schronić  jednostki pływające w czasie trudnych

warunków pogodowych jest port rybacki Łąka i port administracji zbiornika przy zaporze.

Przebywanie w porcie rybackim w Łące oraz w Goczałkowicach jest możliwe tylko do

czasu poprawy warunków atmosferycznych pozwalających na powrót  do por tu

żeglarskiego w Wiśle Wielkiej; 

13) zabronione jest wodowanie wszelkich jednostek pływających poza wyznaczonymi portami.

1) załącznik 1 – mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony

bezpośredniej i pośredniej, lokalizacją  uję ć  wody powierzchniowej oraz obszarami, na

których obowiązuje zakaz pływania; 

2) załącznik 2 – opis przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej.

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Upoważniony przez Ministra Środowiska

do wykonywania zadań i kompetencji 

DYREKTORA RZGW Gliwice  

 

Artur R. Wójcik 

1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr

170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr

147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz.

1505, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz. 1664. 

Załącznik nr 1  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik1.jpg

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony 

bezpośredniej i pośredniej wraz z lokalizacją ujęć wód powierzchniowych. 

Załącznik nr 2  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

Opis granic strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych. 
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010  

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

W GLIWICACH  

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych Goczałkowice, 

powiat pszczyński, województwo śląskie 

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr

239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami 
1) 
) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Ustanawia się  strefę ochronną  ujęcia wód powierzchniowych w Goczałkowicach,

powiat pszczyński, województwo śląskie. 

2. Ujęcie wody powierzchniowej, o którym mowa w ust. 1 stanowi ujęcie brzegowe wody

powierzchniowej Goczałkowice. 

Lokalizację ujęcia przedstawia załącznik 1 do rozporządzenia.  

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w § 1, stanowią: 

§   3 .  Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 1,

wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

§   4 .  1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 2,

wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia: 

2. Rekreacyjno   sportowe uprawianie żeglarstwa dopuszczone jest z następującymi

ograniczeniami: 

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęć wody należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić

tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych; 

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęć wód należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic

zawierających informacje o ustanowieniu strefy;  

3. W miejscach dostępu (dojazdu) do brzegów zbiornika należy umieścić  tablice

informujące o ograniczeniach w rekreacyjnym korzystaniu z wód zbiornika;  

4. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 pkt 25 oraz § 5 ust. 13 należy do

właściciela ujęcia (administratora zbiornika).  

§ 6. Załączniki niniejszego rozporządzenia stanowią: 

§ 7. Znosi się strefę ochronną ujęć wód powierzchniowych ustanowioną Rozporządzeniem

Nr 2/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 lipca

2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych Goczałkowice

i Strumień. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 134, Poz. 2652 z dnia 16 sierpnia 2007 r.)  

§   8 .  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej w Goczałkowicach, oznaczony

symbolem A, o łącznej powierzchni 0,06241 km
2
 obejmujący obszar w obrębie Łąka

w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik 1 do

rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar zbiornika oznaczony na mapie symbolem B

i tereny przyległe do zbiornika oznaczone na mapie symbolem C o łącznej powierzchni

52,63401 km
2
, w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik

1 do rozporządzenia. 

1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

2) wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do

urządzeń służących do poboru wody; 

3) teren należy zagospodarować zielenią;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze

urządzeń  służących do poboru wody należy odprowadzać  poza granice terenu ochrony

bezpośredniej; 

5) należy ograniczyć  do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

1) zakaz uprawiania sportów wodnych w tym kąpieli w wodach powierzchniowych

z wyjątkiem: 

a) wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,

b) żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2;

2) zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za

wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,

c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego 2mgP/dm
3

wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków; 

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;

4) zakaz urządzania pryzm kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;

5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż  niebezpieczne

i obojętne oraz obojętnych; 

6) zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;

7) zakaz budowy autostrad, dróg za wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz

torów kolejowych; 

8) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na

środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;

9) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich

transportu; 

10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;

11) zakaz urządzania obozowisk;

12) zakaz lokalizowania nowych uję ć  wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem

studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 

13) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

14) zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją

zbiornika; 

15) zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem: 

a) jednostek administracji zbiornika,

b) jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące,

c) służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz

Państwowej Straży Pożarnej, 

d) jednostek policji,

e) jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów

cumowania i akcji ratowniczych, 

f) jednostek straży rybackiej,

g) jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2;

16) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż  50 m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów

związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody; 

17) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100 m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia

rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone pod zabudowę; 

18) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  100 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę; 

19) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  50 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były

pod zabudowę; 

20) zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania

pozostałych nawozów: 

a) na gruntach ornych w dawkach większych niż  zalecana przez Okręgową  Stację

Chemiczno Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy

określonej zasobności i rodzaju gleby, 

b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;

21) zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie

w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione; 

22) zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;

23) zakaz na drodze nr 939 na odcinku PszczynaStrumień  przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia

4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy

podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 2007 Nr 107, poz. 742). 

1) pływanie po zbiorniku dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody administratora

zbiornika; 

2) administratorem wszystkich portów na zbiorniku jest administrator zbiornika wodnego tj.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z  s iedzibą  w Katowicach ul.

Wojewódzka 19; 

3) jednostki dopuszczone do pływania muszą być  trwale oznakowane, posiadać na pokładzie

aktualną  pisemną  zgodę  administratora zbiornika oraz polisę  ubezpieczeniową  od

odpowiedzialności cywilnej; 

4) ilość jednostek pływających żaglowych dopuszczonych do pływania wynosi 50 sztuk, z tym

że jednocześnie na wodzie może znajdować się maksymalnie 30 sztuk; 

5) każdorazowe wypłynięcie i powrót jednostek pływających do portu w Wiśle Wielkiej winno

być zgłoszone bosmanowi portu i odnotowane w księdze pływań; 

6) zabronione jest użytkowanie silników spalinowych z wyjątkiem manewrów portowych

i powrotu najkrótszą  drogą  do portu w przypadku warunków atmosferycznych

uniemożliwiających pływanie z wykorzystaniem siły wiatru; 

7) kontrolę  nad ilością  oraz sposobem użytkowania jednostek pływających prowadzi

administrator zbiornika; 

8) do kontroli jednostek pływających na akwenie upoważnieni są:

a) Administrator zbiornika,

b) Policja,

c) WOPR;

9) w porze nocnej obejmującej okres od godziny po zachodzie słońca do godziny przed

wschodem słońca zabronione jest pływanie po zbiorniku oraz przebywanie na jednostkach

stojących w portach za wyjątkiem portu w Wiśle Wielkiej; 

10) zabronione jest dobijanie do brzegu poza portami i miejscami do tego wyznaczonymi;

11) ustanawia się  następujące obszary zbiornika, na których obowiązuje zakaz pływania,

a oznaczone symbolami zaznaczonymi w załączniku 1: 

A 1 – oznaczony bojami rejon ujęcia wody Goczałkowice (200 m od ujęcia wód); 

F 1 – oznaczony bojami rejon zapory (150 m od zapory); 

F 2 –  oznaczony bojami żółtymi pas przybrzeżny (200 m wzdłuż  południowego brzegu

jeziora, obszar cenny przyrodniczo); 

F 3 – cofka zbiornika „Ujście Wisły”; 

F 4 – cofka zbiornika „Zatoka Bajerki”; 

12) głównym portem stanowiącym bazę  dla jednostek żaglowych jest Port jachtowy Wisła

Wielka. Portami, w których mogą  się  schronić  jednostki pływające w czasie trudnych

warunków pogodowych jest port rybacki Łąka i port administracji zbiornika przy zaporze.

Przebywanie w porcie rybackim w Łące oraz w Goczałkowicach jest możliwe tylko do

czasu poprawy warunków atmosferycznych pozwalających na powrót  do por tu

żeglarskiego w Wiśle Wielkiej; 

13) zabronione jest wodowanie wszelkich jednostek pływających poza wyznaczonymi portami.

1) załącznik 1 – mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony

bezpośredniej i pośredniej, lokalizacją  uję ć  wody powierzchniowej oraz obszarami, na

których obowiązuje zakaz pływania; 

2) załącznik 2 – opis przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej.

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Upoważniony przez Ministra Środowiska

do wykonywania zadań i kompetencji 

DYREKTORA RZGW Gliwice  

 

Artur R. Wójcik 

1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr

170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr

147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz.

1505, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz. 1664. 

Załącznik nr 1  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik1.jpg

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony 

bezpośredniej i pośredniej wraz z lokalizacją ujęć wód powierzchniowych. 

Załącznik nr 2  

do Rozporządzenia Nr 2/2010 

Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

Opis granic strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych. 
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010  

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

W GLIWICACH  

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych Goczałkowice, 

powiat pszczyński, województwo śląskie 

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr

239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami 
1) 
) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Ustanawia się  strefę ochronną  ujęcia wód powierzchniowych w Goczałkowicach,

powiat pszczyński, województwo śląskie. 

2. Ujęcie wody powierzchniowej, o którym mowa w ust. 1 stanowi ujęcie brzegowe wody

powierzchniowej Goczałkowice. 

Lokalizację ujęcia przedstawia załącznik 1 do rozporządzenia.  

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w § 1, stanowią: 

§   3 .  Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 1,

wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

§   4 .  1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 2,

wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia: 

2. Rekreacyjno   sportowe uprawianie żeglarstwa dopuszczone jest z następującymi

ograniczeniami: 

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęć wody należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić

tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych; 

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęć wód należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic

zawierających informacje o ustanowieniu strefy;  

3. W miejscach dostępu (dojazdu) do brzegów zbiornika należy umieścić  tablice

informujące o ograniczeniach w rekreacyjnym korzystaniu z wód zbiornika;  

4. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 pkt 25 oraz § 5 ust. 13 należy do

właściciela ujęcia (administratora zbiornika).  

§ 6. Załączniki niniejszego rozporządzenia stanowią: 

§ 7. Znosi się strefę ochronną ujęć wód powierzchniowych ustanowioną Rozporządzeniem

Nr 2/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 lipca

2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych Goczałkowice

i Strumień. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 134, Poz. 2652 z dnia 16 sierpnia 2007 r.)  

§   8 .  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej w Goczałkowicach, oznaczony

symbolem A, o łącznej powierzchni 0,06241 km
2
 obejmujący obszar w obrębie Łąka

w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik 1 do

rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar zbiornika oznaczony na mapie symbolem B

i tereny przyległe do zbiornika oznaczone na mapie symbolem C o łącznej powierzchni

52,63401 km
2
, w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik

1 do rozporządzenia. 

1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

2) wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do

urządzeń służących do poboru wody; 

3) teren należy zagospodarować zielenią;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze

urządzeń  służących do poboru wody należy odprowadzać  poza granice terenu ochrony

bezpośredniej; 

5) należy ograniczyć  do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

1) zakaz uprawiania sportów wodnych w tym kąpieli w wodach powierzchniowych

z wyjątkiem: 

a) wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,

b) żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2;

2) zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za

wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,

c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego 2mgP/dm
3

wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków; 

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;

4) zakaz urządzania pryzm kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;

5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż  niebezpieczne

i obojętne oraz obojętnych; 

6) zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;

7) zakaz budowy autostrad, dróg za wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz

torów kolejowych; 

8) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na

środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;

9) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich

transportu; 

10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;

11) zakaz urządzania obozowisk;

12) zakaz lokalizowania nowych uję ć  wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem

studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 

13) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

14) zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją

zbiornika; 

15) zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem: 

a) jednostek administracji zbiornika,

b) jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące,

c) służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz

Państwowej Straży Pożarnej, 

d) jednostek policji,

e) jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów

cumowania i akcji ratowniczych, 

f) jednostek straży rybackiej,

g) jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2;

16) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż  50 m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów

związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody; 

17) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100 m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia

rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone pod zabudowę; 

18) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  100 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę; 

19) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  50 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były

pod zabudowę; 

20) zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania

pozostałych nawozów: 

a) na gruntach ornych w dawkach większych niż  zalecana przez Okręgową  Stację

Chemiczno Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy

określonej zasobności i rodzaju gleby, 

b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;

21) zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie

w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione; 

22) zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;

23) zakaz na drodze nr 939 na odcinku PszczynaStrumień  przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia

4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy

podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 2007 Nr 107, poz. 742). 

1) pływanie po zbiorniku dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody administratora

zbiornika; 

2) administratorem wszystkich portów na zbiorniku jest administrator zbiornika wodnego tj.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z  s iedzibą  w Katowicach ul.

Wojewódzka 19; 

3) jednostki dopuszczone do pływania muszą być  trwale oznakowane, posiadać na pokładzie

aktualną  pisemną  zgodę  administratora zbiornika oraz polisę  ubezpieczeniową  od

odpowiedzialności cywilnej; 

4) ilość jednostek pływających żaglowych dopuszczonych do pływania wynosi 50 sztuk, z tym

że jednocześnie na wodzie może znajdować się maksymalnie 30 sztuk; 

5) każdorazowe wypłynięcie i powrót jednostek pływających do portu w Wiśle Wielkiej winno

być zgłoszone bosmanowi portu i odnotowane w księdze pływań; 

6) zabronione jest użytkowanie silników spalinowych z wyjątkiem manewrów portowych

i powrotu najkrótszą  drogą  do portu w przypadku warunków atmosferycznych

uniemożliwiających pływanie z wykorzystaniem siły wiatru; 

7) kontrolę  nad ilością  oraz sposobem użytkowania jednostek pływających prowadzi

administrator zbiornika; 

8) do kontroli jednostek pływających na akwenie upoważnieni są:

a) Administrator zbiornika,

b) Policja,

c) WOPR;

9) w porze nocnej obejmującej okres od godziny po zachodzie słońca do godziny przed

wschodem słońca zabronione jest pływanie po zbiorniku oraz przebywanie na jednostkach

stojących w portach za wyjątkiem portu w Wiśle Wielkiej; 

10) zabronione jest dobijanie do brzegu poza portami i miejscami do tego wyznaczonymi;

11) ustanawia się  następujące obszary zbiornika, na których obowiązuje zakaz pływania,

a oznaczone symbolami zaznaczonymi w załączniku 1: 

A 1 – oznaczony bojami rejon ujęcia wody Goczałkowice (200 m od ujęcia wód); 

F 1 – oznaczony bojami rejon zapory (150 m od zapory); 

F 2 –  oznaczony bojami żółtymi pas przybrzeżny (200 m wzdłuż  południowego brzegu

jeziora, obszar cenny przyrodniczo); 

F 3 – cofka zbiornika „Ujście Wisły”; 

F 4 – cofka zbiornika „Zatoka Bajerki”; 

12) głównym portem stanowiącym bazę  dla jednostek żaglowych jest Port jachtowy Wisła

Wielka. Portami, w których mogą  się  schronić  jednostki pływające w czasie trudnych

warunków pogodowych jest port rybacki Łąka i port administracji zbiornika przy zaporze.

Przebywanie w porcie rybackim w Łące oraz w Goczałkowicach jest możliwe tylko do

czasu poprawy warunków atmosferycznych pozwalających na powrót  do por tu

żeglarskiego w Wiśle Wielkiej; 

13) zabronione jest wodowanie wszelkich jednostek pływających poza wyznaczonymi portami.

1) załącznik 1 – mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony

bezpośredniej i pośredniej, lokalizacją  uję ć  wody powierzchniowej oraz obszarami, na

których obowiązuje zakaz pływania; 

2) załącznik 2 – opis przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej.
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1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr

170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr

147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz.

1505, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz. 1664. 
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010  

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

W GLIWICACH  

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych Goczałkowice, 

powiat pszczyński, województwo śląskie 

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr

239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami 
1) 
) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Ustanawia się  strefę ochronną  ujęcia wód powierzchniowych w Goczałkowicach,

powiat pszczyński, województwo śląskie. 

2. Ujęcie wody powierzchniowej, o którym mowa w ust. 1 stanowi ujęcie brzegowe wody

powierzchniowej Goczałkowice. 

Lokalizację ujęcia przedstawia załącznik 1 do rozporządzenia.  

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w § 1, stanowią: 

§   3 .  Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 1,

wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

§   4 .  1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2. pkt. 2,

wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia: 

2. Rekreacyjno   sportowe uprawianie żeglarstwa dopuszczone jest z następującymi

ograniczeniami: 

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej ujęć wody należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić

tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych; 

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęć wód należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic

zawierających informacje o ustanowieniu strefy;  

3. W miejscach dostępu (dojazdu) do brzegów zbiornika należy umieścić  tablice

informujące o ograniczeniach w rekreacyjnym korzystaniu z wód zbiornika;  

4. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 pkt 25 oraz § 5 ust. 13 należy do

właściciela ujęcia (administratora zbiornika).  

§ 6. Załączniki niniejszego rozporządzenia stanowią: 

§ 7. Znosi się strefę ochronną ujęć wód powierzchniowych ustanowioną Rozporządzeniem

Nr 2/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 lipca

2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych Goczałkowice

i Strumień. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 134, Poz. 2652 z dnia 16 sierpnia 2007 r.)  

§   8 .  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej w Goczałkowicach, oznaczony

symbolem A, o łącznej powierzchni 0,06241 km
2
 obejmujący obszar w obrębie Łąka

w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik 1 do

rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar zbiornika oznaczony na mapie symbolem B

i tereny przyległe do zbiornika oznaczone na mapie symbolem C o łącznej powierzchni

52,63401 km
2
, w granicach określonych w załączniku 2 oraz na mapie stanowiącej załącznik

1 do rozporządzenia. 

1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

2) wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do

urządzeń służących do poboru wody; 

3) teren należy zagospodarować zielenią;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze

urządzeń  służących do poboru wody należy odprowadzać  poza granice terenu ochrony

bezpośredniej; 

5) należy ograniczyć  do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

1) zakaz uprawiania sportów wodnych w tym kąpieli w wodach powierzchniowych

z wyjątkiem: 

a) wędkarstwa na zasadach wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym,

b) żeglarstwa, na zasadach określonych w ust. 2;

2) zakaz wykonywania dołów chłonnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za

wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do uzdatniania wody,

c) oczyszczonych ścieków o zawartości fosforu ogólnego nie przekraczającego 2mgP/dm
3

wprowadzanych do wód z istniejących oczyszczalni ścieków; 

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków;

4) zakaz urządzania pryzm kiszonkowych i składowania obornika bezpośrednio na gruncie;

5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż  niebezpieczne

i obojętne oraz obojętnych; 

6) zakaz składowania odpadów promieniotwórczych;

7) zakaz budowy autostrad, dróg za wyjątkiem lokalnych klasy L i dojazdowych klasy D oraz

torów kolejowych; 

8) zakaz lokalizowania nowych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na

środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt opartych o bezściółkowy system chowu;

9) zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich

transportu; 

10) zakaz mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;

11) zakaz urządzania obozowisk;

12) zakaz lokalizowania nowych uję ć  wód powierzchniowych i podziemnych za wyjątkiem

studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 

13) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

14) zakaz wydobywania kamienia, żwiru, piasku z wyjątkiem prac związanych z konserwacją

zbiornika; 

15) zakaz użytkowania statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem: 

a) jednostek administracji zbiornika,

b) jednostek gospodarstwa rybackiego w Łące,

c) służb ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz

Państwowej Straży Pożarnej, 

d) jednostek policji,

e) jednostek administratora portów w pobliżu portu, dla usprawnienia manewrów

cumowania i akcji ratowniczych, 

f) jednostek straży rybackiej,

g) jednostek żaglowych na warunkach wskazanych w ust. 2;

16) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż  50 m od linii brzegowej za wyjątkiem obiektów

związanych z ujęciami wody i stacjami uzdatniania wody; 

17) zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego nie podłączonego do

kanalizacji sanitarnej oraz bliżej niż 100 m od linii brzegowej na terenach, które do wejścia

rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przeznaczone pod zabudowę; 

18) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  100 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które do wejścia rozporządzenia w życie nie były w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę; 

19) zakaz urządzania nowych parkingów bliżej niż  50 metrów od linii brzegowej zbiornika na

terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były

pod zabudowę; 

20) zakaz stosowania nawozów płynnych w nawożeniu użytków rolnych oraz stosowania

pozostałych nawozów: 

a) na gruntach ornych w dawkach większych niż  zalecana przez Okręgową  Stację

Chemiczno Rolniczą w Gliwicach dawka podstawowa dla danej rośliny uprawnej przy

określonej zasobności i rodzaju gleby, 

b) na użytkach zielonych powyżej 60 kg N/ha w ciągu roku;

21) zakaz stosowania środków ochrony roślin za wyjątkiem tych, których stosowanie

w strefach ochronnych ujęć nie jest zabronione; 

22) zakaz użytkowania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych;

23) zakaz na drodze nr 939 na odcinku PszczynaStrumień  przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia

4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy

podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. 2007 Nr 107, poz. 742). 

1) pływanie po zbiorniku dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody administratora

zbiornika; 

2) administratorem wszystkich portów na zbiorniku jest administrator zbiornika wodnego tj.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z  s iedzibą  w Katowicach ul.

Wojewódzka 19; 

3) jednostki dopuszczone do pływania muszą być  trwale oznakowane, posiadać na pokładzie

aktualną  pisemną  zgodę  administratora zbiornika oraz polisę  ubezpieczeniową  od

odpowiedzialności cywilnej; 

4) ilość jednostek pływających żaglowych dopuszczonych do pływania wynosi 50 sztuk, z tym

że jednocześnie na wodzie może znajdować się maksymalnie 30 sztuk; 

5) każdorazowe wypłynięcie i powrót jednostek pływających do portu w Wiśle Wielkiej winno

być zgłoszone bosmanowi portu i odnotowane w księdze pływań; 

6) zabronione jest użytkowanie silników spalinowych z wyjątkiem manewrów portowych

i powrotu najkrótszą  drogą  do portu w przypadku warunków atmosferycznych

uniemożliwiających pływanie z wykorzystaniem siły wiatru; 

7) kontrolę  nad ilością  oraz sposobem użytkowania jednostek pływających prowadzi

administrator zbiornika; 

8) do kontroli jednostek pływających na akwenie upoważnieni są:

a) Administrator zbiornika,

b) Policja,

c) WOPR;

9) w porze nocnej obejmującej okres od godziny po zachodzie słońca do godziny przed

wschodem słońca zabronione jest pływanie po zbiorniku oraz przebywanie na jednostkach

stojących w portach za wyjątkiem portu w Wiśle Wielkiej; 

10) zabronione jest dobijanie do brzegu poza portami i miejscami do tego wyznaczonymi;

11) ustanawia się  następujące obszary zbiornika, na których obowiązuje zakaz pływania,

a oznaczone symbolami zaznaczonymi w załączniku 1: 

A 1 – oznaczony bojami rejon ujęcia wody Goczałkowice (200 m od ujęcia wód); 

F 1 – oznaczony bojami rejon zapory (150 m od zapory); 

F 2 –  oznaczony bojami żółtymi pas przybrzeżny (200 m wzdłuż  południowego brzegu

jeziora, obszar cenny przyrodniczo); 

F 3 – cofka zbiornika „Ujście Wisły”; 

F 4 – cofka zbiornika „Zatoka Bajerki”; 

12) głównym portem stanowiącym bazę  dla jednostek żaglowych jest Port jachtowy Wisła

Wielka. Portami, w których mogą  się  schronić  jednostki pływające w czasie trudnych

warunków pogodowych jest port rybacki Łąka i port administracji zbiornika przy zaporze.

Przebywanie w porcie rybackim w Łące oraz w Goczałkowicach jest możliwe tylko do

czasu poprawy warunków atmosferycznych pozwalających na powrót  do por tu

żeglarskiego w Wiśle Wielkiej; 

13) zabronione jest wodowanie wszelkich jednostek pływających poza wyznaczonymi portami.

1) załącznik 1 – mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony

bezpośredniej i pośredniej, lokalizacją  uję ć  wody powierzchniowej oraz obszarami, na

których obowiązuje zakaz pływania; 

2) załącznik 2 – opis przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej.
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