
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Sieradzka" w Gdyni, powiat 

gdyński, woj. pomorskie 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z późn. 

zm.
1)

) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „Sieradzka” zlokalizowaną w Gdyni, powiat 

gdyński, województwo pomorskie, składającą się z:  

1) terenu ochrony bezpośredniej,  

2) terenu ochrony pośredniej.  

2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1,14 [ha]. Opis granic terenu 

ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.  

3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o łącznej powierzchni 202,0 [ha]. Opis granic terenu ochrony 

pośredniej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, stanowi załącznik nr 2. 

4. Mapa strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, na której przedstawiono przebieg granic 

terenów ochrony pośredniej przedstawiono w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

§ 2. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy wynikające z art. 53 ust. 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.  

§ 3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 

2001r. – Prawo wodne.  

§ 4. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:  

1. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem:  

a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,  

b) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia. 

2. mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami wyposażonymi w system zbierania, podczyszczania 

i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej;  

3. lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne 

oraz obojętnych;  

4. przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;  

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 

21 i 165. 
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5. lokalizowania obiektów magazynowania produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie 

szkodliwych i substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo 

wodne (z wyjątkiem produktów naftowych i substancji związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody 

oraz naziemnych, przydomowych zbiorników gazu płynnego), a także rurociągów do ich transportu;  

6. lokalizowania kanałów i najazdów samochodowych niewyposażonych w systemy zbierania, 

oczyszczania i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej;  

7. urządzania parkingów z wyłączeniem miejsc o uszczelnionej nawierzchni i podłączonych do kanalizacji 

deszczowej;  

8. lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych z wyjątkiem służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę;  

9. wykonywania wykopów lub odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi na obszarze „I” strefy 

ochrony pośredniej;  

10. wydobywania kopalin;  

11. lokalizowania innych niż wymieniono wcześniej przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 

oddziaływać na środowisko, bez uzyskania decyzji środowiskowej; 

§ 5. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001r. Prawo wodne.  

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

  

 

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku  

 

 

Halina Czarnecka 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 117



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 117



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 117



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 117



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 117



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 117



Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 8/2013 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 
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