
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 

z dnia 3 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej  

ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Rudnik nad Sanem  

przy ul. Chopina, gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 

9 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego 

w miejscowości Rudnik nad Sanem przy ul. Chopina, gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański (Dz. Urz. 

Woj. Podka. z 2008 r. Nr 4, poz. 79
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie 

z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych określa 

załącznik nr 3 do rozporządzenia.”; 

2) w § 4: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w przepisach odrębnych, z wyłączeniem: 

a) przedsięwzięć związanych z przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej, energii 

cieplnej lub gazu ziemnego, 

b) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, 

c) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, 

d) budowli przeciwpowodziowych, 

e) przedsięwzięć związanych z drogami;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                      
1) 

Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podka. z 2016 r. poz. 1929. 
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„2. Na terenie ochrony pośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a) oprócz zakazów o których 

mowa w ust. 1, zabrania się lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyłączeniem: 

a) przedsięwzięć związanych z przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej, energii 

cieplnej lub gazu ziemnego, 

b) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, 

c) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, 

d) budowli przeciwpowodziowych, 

e) przedsięwzięć związanych z drogami;”. 

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

  

 

p.o. Dyrektora 

 

 

Aleksandra Malarz 
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