
  
 

 

1 

WÓJT GMINY 
  34-530 Bukowina Tatrzańska 

woj. małopolskie 

 
        

 

 

            Bukowina Tatrzańska, dn. 28.09.2022r.

 

 

Informacja  

dotycząca stref ochronnych ujęć wody  

i obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka. 

 

 

 

W związku z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie stref ochronnych 

ujęć wody i obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 

– Andrzej Pietrzyk, przypomina o zadaniach  które na właścicieli ujęć wody  nałożyła 

ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233, z późn. zm., dalej 

„ustawa”) 

 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej 

jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych ustanawiane są strefy ochronne 

ujęć wody (art. 120 ustawy).  

Strefę ochronną stanowi obszar, na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia                       

w  zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Strefa ochronna obejmuje 

wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony 

pośredniej (art. 121 ust. 1 i 2 ustawy). 

Strefę ochronną ustanawia się na podstawie analizy ryzyka obejmującej ocenę 

zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość 

ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne 

oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł 

zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania 

jakości ujmowanej wody (art. 133 ust. 3 ustawy). 

Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest 

zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka (art. 133 ust. 4 ustawy).  

Analizę ryzyka (art. 133 ust. 5 ustawy) przeprowadza się także dla: 
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1) ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących 

zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób; 

2) indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących 

zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda 

przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, 

usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej. 

 - w związku z powyższym obowiązek sporządzenia analizy ryzyka dotyczy każdego 

użytkownika ujęcia, jeżeli pobierana przez niego woda ze studni przeznaczona jest do 

spożycia przez ludzi w  ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo 

do budynków użyteczności publicznej. 

Zgodnie z art. 551 ust. 2 ustawy, właściciel ujęć wody, dla których nie ustanowiono 

strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej, do przedłożenia analizy ryzyka,  

wojewodzie w terminie do 31 grudnia 2022 r.. 

Konsekwencją nie przedłożenie w terminie analizy ryzyka jest możliwość cofnięcia lub 

ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego.  

 

 

 

W załączeniu – Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 

znak: WR-IV.7081.3.13.2022.KKr z dnia 9 września 2022 r.. 


