Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej obejmującej teren
ochrony bezpośredniej i pośredniej
CHARAKTERYSTYKA SPRAWY:


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wniosek i koszt
właściciela ujęcia wody podziemnej ustanawia strefę ochronną tego ujęcia wody,
obejmującą teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, wskazując zakazy, nakazy
i ograniczeni dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, a także obszary, na
których one obowiązują

PODSTAWA PRAWNA ZAŁATWIENIA SPRAWY:


art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:


w drodze aktu prawa miejscowego

OPŁATY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:


brak opłat

WYMAGANE DOKUMENTY:


2 egzemplarze wniosku właściciela ujęcia wody podziemnej o ustanowienie strefy
ochronnej ujęcia wody, zawierającego:
1. nazwę wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,
2. informację dotyczącą wcześniejszych aktów administracyjnych bądź prawnych
ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody,
3. uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej,
4. propozycje granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej wraz z planem
sytuacyjnym, tj.:
a) opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej, odnoszący się do poszczególnych
działek przez które przebiega granica oraz uwzględniający każdą zmianę jej
kierunku,
b) wykaz działek ewidencyjnych położonych w granicach terenu ochrony
bezpośredniej i pośredniej z podaniem jednostki ewidencyjnej, obrębu oraz numeru
działki. W przypadku położenia obszaru działki w części należy podać taką
informację,
c) mapy ewidencyjne zawierające przedstawienie granic terenu ochrony bezpośredniej
i pośredniej, w skali umożliwiającej czytelność mapy (jedna albo kilka w zależności
od zasięgu strefy ochronnej),
d) mapa na podkładzie ewidencyjnym z naniesionymi granicami terenu ochrony
pośredniej - teoretycznym przedstawionym w dokumentacji hydrogeologicznej i
skorygowanym będącym podstawą wyznaczenia granic strefy,
5. charakterystykę techniczną ujęcia wody,

6. informacje o zagospodarowaniu strefy ochronnej wraz ze wskazaniem ognisk
zanieczyszczeń oraz podaniem ich lokalizacji i propozycji działań mających na celu
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych,
7. informacje o zapisach wynikających z obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy ochronnej,
8. propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz
korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, wraz z ich uzasadnieniem,
9. propozycję rozmieszczenia tablic informacyjnych, które umieszcza się w punktach
przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych
punkach terenu wraz z ich przedstawieniem na mapie ewidencyjnej z granicami strefy,


do wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej należy dołączyć
1. dokumenty, z których wynika, że wnioskodawca jest właścicielem ujęcia wody
(np. odpisu z księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów i budynków),
2. dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji wnioskodawcy osób, które
podpisały wniosek lub udzieliły pełnomocnictwa do jego podpisania innej osobie
(np. odpis z KRS-u, statut, akt powołania, pełnomocnictwo, itp.),
3. kopię wcześniejszych aktów administracyjnych bądź prawnych ustanawiających strefę
ochronną ujęcia wody,
4. dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody wraz z aneksami i dodatkami do
dokumentacji oraz aktami zatwierdzającymi; dokumentacja hydrogeologiczna powinna
posiadać potwierdzenie organu administracji geologicznej za zgodność z przyjętymi
przez ten organ ww. dokumentami; dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby
eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych powinna zawierać uzasadnienie potrzeby
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia oraz wskazanie jej proponowanych granic,
5. mapy w wersji cyfrowej (na płycie CD lub DVD) obrazujące ostateczne granice strefy
ochronnej (osobno dla terenu ochrony bezpośredniej i osobno dla terenu ochrony
pośredniej). W przypadku gdy zastosowana skala uniemożliwi pokazanie całego zasięgu
strefy na jednej mapie może to być kilka map przedstawiających dany teren. Załączone
mapy powinny być czarno-białe, wykonane bez ramek. Na każdej z map należy
umieścić podziałkę liniową (nie skalę), legendę (tylko oznaczenie granicy terenu
ochrony) oraz strzałkę północy. Mapy nie mogą zawierać żadnych dodatkowych
informacji w postaci np. tytułu mapy, metryczki wykonawcy wniosku, czy oznaczenia
studni wchodzących w skład ujęcia wody podziemnej itp. Mapy stanowiące załącznik
do rozporządzenia powinny być wykonane w jednym z następujących formatów
graficznych: JPEG, TIFF, PNG i GIF. Wersja cyfrowa map jest niezbędna w związku z
przekazywaniem rozporządzeń w sprawie ustanowienia strefy ochronnej drogą
elektroniczną do opublikowania w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Zmiana strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej obejmującej teren
ochrony bezpośredniej i pośredniej
CHARAKTERYSTYKA SPRAWY:


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na wniosek i koszt
właściciela ujęcia wody podziemnej zmienia strefę ochronną tego ujęcia wody,
obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, w zakresie zakazów nakazów
i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, a także obszarów,
na których one obowiązują

PODSTAWA PRAWNA ZAŁATWIENIA SPRAWY:


art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:


w drodze aktu prawa miejscowego

OPŁATY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:


brak opłat

WYMAGANE DOKUMENTY:


2 egzemplarze wniosku właściciela ujęcia wody o dokonanie zmiany strefy ochronnej
ujęcia wody podziemnej zawierającego:
1. nazwę wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,
2. informację dotyczącą aktu administracyjnego bądź prawnego ustanawiającego strefę
ochronną ujęcia wody,
3. uzasadnienie potrzeby dokonania zmiany strefy ochronnej,
4. w przypadku zmiany granicy strefy ochronnej należy przedstawić propozycję granic
terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej wraz z planem sytuacyjnym tj.
a) opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej, odnoszący się do poszczególnych
działek przez które przebiega granica oraz uwzględniający każdą zmianę jej
kierunku,
b) wykaz działek ewidencyjnych położonych w granicach terenu ochrony
bezpośredniej i pośredniej z podaniem jednostki ewidencyjnej, obrębu oraz numeru
działki. W przypadku położenia obszaru działki w części należy podać taką
informację,
c) mapy ewidencyjne zawierające przedstawienie granic terenu ochrony bezpośredniej
i pośredniej, w skali umożliwiającej czytelność mapy (jedna albo kilka w zależności
od zasięgu strefy ochronnej),
d) mapa na podkładzie ewidencyjnym z naniesionymi granicami terenu ochrony
pośredniej - teoretycznym przedstawionym w dokumentacji hydrogeologicznej
i skorygowanym będącym podstawą wyznaczenia granic strefy,

5. jeżeli zmiana dotyczy zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie strefy,
podać należy propozycje tych zmian wraz z ich uzasadnieniem,
6. informacje o zagospodarowaniu strefy ochronnej wraz ze wskazaniem ognisk
zanieczyszczeń oraz podaniem ich lokalizacji i propozycji działań mających na celu
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych,
7. informacje o zapisach wynikających z obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy ochronnej,


do wniosku o zmianę strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej należy dołączyć:
1. dokumenty, z których wynika, że wnioskodawca jest właścicielem ujęcia wody
(np. odpisu z księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów i budynków),
2. dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji wnioskodawcy osób, które
podpisały wniosek lub udzieliły pełnomocnictwa do jego podpisania innej osobie
(np. odpis z KRS-u, statut, akt powołania, pełnomocnictwo, itp.),
3. kopię aktów administracyjnych bądź prawnych ustanawiających strefę ochronną ujęcia
wody,
4. dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody wraz z aneksami i dodatkami do
dokumentacji oraz aktami zatwierdzającymi; dokumentacja hydrogeologiczna powinna
posiadać potwierdzenie organu administracji geologicznej za zgodność z przyjętymi
przez ten organ ww. dokumentami; dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby
eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych powinna zawierać uzasadnienie potrzeby
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia oraz wskazanie jej proponowanych granic,
5. w przypadku zmiany granicy strefy ochronnej mapy w wersji cyfrowej (na płycie CD
lub DVD) obrazujące ostateczne, zmienione granice strefy ochronnej (osobno dla terenu
ochrony bezpośredniej i osobno dla terenu ochrony pośredniej). W przypadku gdy
zastosowana skala uniemożliwi pokazanie całego zasięgu strefy na jednej mapie może
to być kilka map przedstawiających dany teren. Załączone mapy powinny być czarnobiałe, wykonane bez ramek. Na każdej z map należy umieścić podziałkę liniową
(nie skalę), legendę (tylko oznaczenie granicy terenu ochrony) oraz strzałkę północy.
Mapy nie mogą zawierać żadnych dodatkowych informacji w postaci np. tytułu mapy,
metryczki wykonawcy wniosku, czy oznaczenia studni wchodzących w skład ujęcia
wody podziemnej itp. Mapy stanowiące załącznik do rozporządzenia powinny być
wykonane w jednym z następujących formatów graficznych: JPEG, TIFF, PNG i GIF.
Wersja cyfrowa map jest niezbędna w związku z przekazywaniem rozporządzeń
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej drogą elektroniczną do opublikowania
w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Zniesienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej obejmującej teren
ochrony bezpośredniej i pośredniej
CHARAKTERYSTYKA SPRAWY:


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znosi, strefę ochronną
ujęcia wody podziemnej, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody.

PODSTAWA PRAWNA ZAŁATWIENIA SPRAWY:


art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:


w drodze aktu prawa miejscowego

OPŁATY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:


brak opłat

WYMAGANE DOKUMENTY:


2 egzemplarze wniosku właściciela ujęcia wody o zniesienie strefy ochronnej ujęcia wody
podziemnej zawierającego:
1. nazwę wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,
2. informację dotyczącą aktu administracyjnego bądź prawnego ustanawiającego strefę
ochronną ujęcia wody,
3. uzasadnienie potrzeby zniesienia strefy ochronnej,



do wniosku o zmianę strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej należy dołączyć:
1. dokumenty, z których wynika, że wnioskodawca jest właścicielem ujęcia wody
(np. odpisu z księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów i budynków),
2. dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji wnioskodawcy osób, które
podpisały wniosek lub udzieliły pełnomocnictwa do jego podpisania innej osobie
(np. odpis z KRS-u, statut, akt powołania, pełnomocnictwo, itp.),
3. kopię aktów administracyjnych bądź prawnych ustanawiających strefę ochronną ujęcia
wody,
4. dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody wraz z aneksami i dodatkami do
dokumentacji oraz aktami zatwierdzającymi; dokumentacja hydrogeologiczna powinna
posiadać potwierdzenie organu administracji geologicznej za zgodność z przyjętymi
przez ten organ ww. dokumentami,
5. dokumentację stanowiącą wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody wraz z
załącznikami.

Dodatkowe informacje
1. Akt prawa miejscowego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w sprawie ustanowienia, zmiany, zniesienia strefy ochronnej ujęcia
wody podziemnej przyjmuje nazwę „rozporządzenie”.
2. Wstępny projekt przedmiotowego rozporządzenia przesyłany jest do Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w celu uzyskania jego opinii.
3. Zgodnie z przepisem art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)
projekt przedmiotowego rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie podlega uzgodnieniu z właściwym wojewodą.
4. Na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), przedmiotowe rozporządzenie
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, po podpisaniu
podlega ogłoszeniu we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę
oraz organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754),
przedmiotowe rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, po podpisaniu podlega kontroli przez Ministra Środowiska.

