
 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030” wraz ze sporządzoną 

prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii 

Uwagi należy złożyć w terminie od dnia 15 listopada do dnia 20 grudnia 2021 r. w następujący sposób: 

▪ pozostawiając wypełniony i podpisany formularz w placówce Biura Obsługi Mieszkańców; 

▪ przesyłając wypełniony i podpisany formularz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział 

Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin; 

▪ przesyłając wypełniony i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym 

formularz na adres e-mail: 2030@lublin.eu; 

▪ wypełniając formularz w formie online dostępny na stronie www.2030.lublin.eu. 

1. Informacja o zgłaszającym: 

Imię i nazwisko lub nazwa 

podmiotu/organizacji 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 

do reprezentowania 

podmiotu/organizacji 

Grzegorz Lipczuk 

Adres e-mail 
lublin@wody.gov.pl 

Uwaga: Formularz można wypełnić anonimowo. Jednak skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości 

bezpośredniego kontaktu w celu skonsultowania lub wyjaśnienia przekazanych przez Panią/Pana uwag, a także 

brak możliwości udzielenia bezpośredniej odpowiedzi w związku ze zgłaszanymi uwagami. 

2. Zgłaszane uwagi: 

Wskazanie zapisu w projekcie dokumentu, który wymaga zmiany 

Ochrona wód strony 40-41 

Na obszarze miasta w obecnym stanie prawnym nie obowiązują strefy ochronne istniejących ujęć wód 

podziemnych oraz nie wyznaczono obszaru ochronnego udokumentowanego zbiornika wód podziemnych 

(GZWP nr 406) jako ustaleń wprost wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W celu ochrony 

wód podziemnych ustala się ograniczenia w użytkowaniu terenu dla udokumentowanych złóż wód 

podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz zasięgów stref ochronnych ujęć, 

zgodnie z art. 51 – 61 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 

zasady zagospodarowania na terenie obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 

(Lublin) powinny być zgodne z zakazami, nakazami i zaleceniami przy użytkowaniu terenów (położonych w 

Lubelskim Obszarze Szczególnej Ochrony) zawartymi w ,,Dokumentacji określającej warunki hydro-

geologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 

406)", opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny (Lublin 2008). 

W odniesieniu do obszarów położonych w granicach stref ochrony ujęć wód pod-ziemnych obowiązują zakazy, 

nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, w tym zakazy 

uniemożliwiające zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, zgodnie z 
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rozporządzeniem dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej i decyzjami organów właściwych do 

ustanawiania strefy ochronnej 

Proponowane brzmienie nowego zapisu 

Na obszarze miasta zostały ustanowione strefy ochrony pośredniej dla 3 ujęć MPWiK w Lublinie: Prawiedniki 
(Rozporządzenie Nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 października 2020 r.), Wrotków (Rozporządzenie Nr 
23 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 października 2021 r.) i Wilczopole (Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Lu-
belskiego z dnia 11 grudnia 2020 r.). 

Od 2018 roku systematycznie ustanawiano strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych. Na ich tere-
nie zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 

Obecnie prowadzone są prace nad ustanowieniem obszaru ochronnego dla Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 406 Niecka lubelska (Lublin). Zakazy i ograniczenia mające na celu ochronę zasobów wód pod-
ziemnych przed degradacją zostały określone w Dodatku do „Dokumentacji określającej warunki hydrogeolo-
giczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406) w 
związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 Zbiornik 
Niecka lubelska (Lublin)” wykonanym przez PIG-PIB w 2016 r. 

Ochrona ujęć wody służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, 
a także ochronie zasobów wodnych. Zgodnie z obowiązującym prawem, strefę ochronną obejmującą 
wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji. Natomiast 
teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia wojewoda w drodze aktu prawnego. 

Uzasadnienie proponowanych zmian 

W latach 2020-21 zostały ustanowione przez Wojewodę Lubelskiego strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej 

dla 3 ujęć MPWiK w Lublinie. 

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje ok. 100 stref ochrony bezpośredniej. Szczegółowe Informacje w tym 

zakresie są gromadzone w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami (SIGW) i udostępniane przez 

RZGW w Lublinie po złożeniu pisemnego wniosku. 

W tekście autor powołuje się na nieaktualną podstawę prawną ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 
podczas gdy obowiązującą jest Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 
624). 

Przygotowywany wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego (w tym zakazy i ograniczenia) dla GZWP 406 

określono na podstawie Dodatku do „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia 

obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406) w związku z ustanawianiem 

obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 Zbiornik Niecka lubelska (Lublin)” 

wykonanym przez PIG-PIB w 2016 r. 

Nowe prawo wodne z 2017 roku zmieniło kompetencje w zakresie ustanawiania stref ochrony ujęć wód 

podziemnych. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu kontaktu w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi. 

 

……………………………………………….. 

(data i podpis) 
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