
ROZPORZĄDZENIE I  
WOJEWODY LUBUSKIEGO I WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia 
obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa

Na podstawie art. 141 ust. 1 i 4 w zw . z art. 139 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855) oraz
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021 r. poz. 1981, Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 2021 r. poz. 4455) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2 ust.l pkt 3;

2) w § 2 dodaje się ust. 2 o brzmieniu:

„2. Opis przebiegu granicy pomiędzy podobszarem ochronnym I i II przedstawiono 
w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych PL-1992 w załączniku nr 3”;

3) w § 3 wyraz "obszar" zastępuje się wyrazem "podobszar";

4) w § 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) oczyszczonych ścieków z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanych 
poza obszarami aglomeracji, spełniających kryteria określone w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne”;

5) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Na podobszarze, o którym mowa w §  2 ust.l pkt 2, wprowadza się zakaz 
stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków 
ochrony roślin do obrotu klasyfikowane są jako niebezpieczne dla środowiska.” .

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Rozporządzenie 
wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku wydanym jako 
późniejszy.
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