
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU 

z dnia 30 lipca 2012 r. 

w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wód 

wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie 

narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć  

 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145) zarządza 

się co następuje:  

 

§ 1. Określa się następujące jednolite części wód powierzchniowych jako wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych:  

  

Poz. Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych Europejski kod jednolitej części wód powierzchniowych 

rzeki 

1. Dopływ z Gruntowic PLRW600023186389 

2. Kanał Smyrnia PLRW6000171883149 

jeziora 

3. Biskupińskie PLLW10457 

4. Gąsawskie PLLW10455 

 

§ 2.1. Określa się obszary szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do 

wód powierzchniowych należy ograniczyć:  

1) obszar w zlewni Dopływu z Gruntowic o powierzchni 3,81 km
2
;  

2) obszar w zlewni jezior Biskupińskiego i Gąsawskiego o powierzchni 51,98 km
2
;  

3) obszar w zlewni Kanału Smyrnia o powierzchni 75,48 km
2
.  

2. Szczegółowy wykaz obszarów znajdujących się w granicach wyznaczonych OSN, o których mowa 

w ust. 1, przedstawia w układzie administracyjnym i geodezyjnym Załącznik nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia.  

3. Przebieg granicy i zasięg obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 

źródeł rolniczych, o których mowa w ust. 1, zaznaczono na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia:  

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dz.U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Dyrektor  

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu 

Dariusz Krzyżański 
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

z dnia 30 lipca 2012 r. 

 

Wykaz obszarów znajdujących się w granicach wyznaczonych OSN 
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

z dnia 30 lipca 2012 r. 

 

Przebieg granicy i zasięg obszarów OSN 
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