
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 31 maja 2022 r. 

(nr poz. rej. 11/22) 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Lubaszowa” z rzeki Biała 
Tarnowska w km 33+542 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów 

Na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 135 ust. 3 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258 i 855) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej „Lubaszowa” z rzeki Biała Tarnowska 
w km 33+542 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów, powiat tarnowski, zwaną dalej „strefą ochronną”. 

2. Strefa ochronna składa się z: 

1) terenu ochrony bezpośredniej o całkowitej powierzchni 1,2863 ha, obejmującego obszar: 

a) stacji uzdatniania wody „Lubaszowa” wraz z terenem przyległym, w kształcie wieloboku o wymiarach: 
109,38 x 62,90 x 7,49 x 7,52 x 5,05 x 4,97 x 7,52 x 7,50 x 4,99 x 10,00 x 68,68 x 13,20 x 75,10 x 7,53 x 
6,62 x 19,97 x 37,17 m, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 957/3, 957/4, 957/5 i 957/6 
obręb 0011 Siedliska, gmina Tuchów, 

b) brzegowego i dennego (awaryjnego) ujęcia wody w km 33+542 rzeki Biała Tarnowska w kształcie 
prostokąta o wymiarach 4,20 x 4,00 m, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 953 
obręb 0011 Siedliska, gmina Tuchów; 

2) terenu ochrony pośredniej o łącznej powierzchni 36,8002 ha, obejmującego odcinek rzeki Biała Tarnowska 
o długości 1 130 m, tj. od ujęcia wody w km 33+542 do km 34+672 biegu rzeki wraz z terenem 
przylegającym do rzeki Biała Tarnowska oraz odcinkiem jej lewostronnego dopływu – potoku 
Siedliszczanka o długości 840 m, tj. od ujścia potoku Siedliszczanka do rzeki Biała Tarnowska do 
0+840 km biegu potoku. 

§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej został przedstawiony na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 
do rozporządzenia. 

2. Teren ochrony pośredniej został przedstawiony na mapie, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej został przedstawiony w załączniku nr 3 
do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują: 

1) zakaz, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

2) nakazy, o których mowa w art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Część terenu ochrony bezpośredniej, wskazana w § 1 ust. 2 pkt 1b, należy 
ogrodzić za pomocą słupków stalowych połączonych łańcuchami. 
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3. Lokalizacja tablicy informacyjnej została przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik nr 1 
do rozporządzenia. Współrzędne geograficzne tablicy informacyjnej zostały przedstawione w załączniku nr 4 
do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:   

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

2) rolniczego wykorzystania ścieków; 

3) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt; 

4) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego określonych w przepisach odrębnych, a także rurociągów do ich transportu; 

5) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

6) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania martwych zwierząt. 

2. Na gruntach rolnych lub leśnych położonych na terenie ochrony pośredniej należy stosować odpowiednie 
zabiegi agrotechniczne, zgodnie z zasadami dobrych praktyk rolniczych. 

3. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

4. Lokalizacja tablic informacyjnych wraz z ich współrzędnymi geograficznymi została przedstawiona 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

§ 5. Znosi się strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód powierzchniowych 
„Lubaszowa” na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów, ustanowioną 
w pkt 1 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z dnia 01.07.2019 r. znak: KR.ZUW.3.4100.8.2019.KG. 

§ 6. Rozporządzenie  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

  

   
Wojewoda Małopolski 

 
 

Łukasz Kmita 
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Załącznik Nr 1 do rozporządzenia 
Wojewody Małopolskiego 
z dnia 31 maja 2022 r. 

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Lubaszowa” z rzeki Biała Tarnowska w km 33+542 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów 
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Załącznik Nr 2 do rozporządzenia 
Wojewody Małopolskiego 
z dnia 31 maja 2022 r. 

Teren ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Lubaszowa” z rzeki Biała Tarnowska w km 33+542 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 3897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 3897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 3897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 3897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 3897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 3897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 3897



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 3897



Załącznik Nr 3 do rozporządzenia 
Wojewody Małopolskiego 
z dnia 31 maja 2022 r. 

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej 
„Lubaszowa” z rzeki Biała Tarnowska w km 33+542 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów 

Od strony północnej – od punktu zbiegu granic działek nr 953, 951/4, w miejscu lokalizacji tablicy 
informacyjnej nr 4, granica terenu ochrony pośredniej biegnie w kierunku  wschodnim wzdłuż północnej 
granicy działek nr 955/1 i 956. Działki te sąsiadują z terenami należącymi do PKP (działki nr 951/4 i 92/7). 
Następnie dochodzi do granicy z ogrodzonym terenem Stacji Uzdatniania Wody „Lubaszowa” (działki 
nr 957/3, 957/4 i 957/5) i biegnie wzdłuż tego ogrodzenia. 

Od strony wschodniej – wzdłuż ogrodzenia ujęcia wody „Lubaszowa” stanowiącej zarazem granicę 
wyznaczonej strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej, przechodząc wzdłuż wschodniej 
granicy działek nr 957/5 i 957/6 do mostu na rzece Biała Tarnowska, na wysokości ujęcia brzegowego z tej 
rzeki. Następnie wzdłuż mostu przechodzi na prawy brzeg rzeki Biała Tarnowska, w miejscu zbiegu działek 
nr 953, 960/21 i 960/22. 

Od strony południowo-wschodniej – w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy działki 
nr 953 (obejmującej koryto rzeki Biała Tarnowska) z działkami nr 960/4 i 960/11 do punktu u zbiegu granic 
działek nr 953, 960/7 i 960/11. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy 
działki nr 960/7, do punktu zbiegu działek nr 960/7, 960/8 i 960/11, gdzie zlokalizowana jest tablica 
informacyjna nr 2. 

Od strony południowej – w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 960/7, do 
północno-zachodniego rogu działki nr 960/8. 

Od strony zachodniej – granica terenu ochrony pośredniej przebiega linią prostą pomiędzy punktem 
granicznym w północno-zachodnim rogu działki nr 960/8 w kierunku północnym do punktu granicznego 
u zbiegu granic działek nr 953, 952/3 i 951/7. Następnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr 951/6 i 951/5 
do zbiegu z działką nr 951/4. 

Obszar ustanowionej strefy ochronnej ujęcia wody „Lubaszowa” obejmuje wszystkie działki 
zlokalizowane wewnątrz opisywanej granicy strefy oraz wszystkie działki, które powstaną w przyszłości 
z podziału albo scalania działek obecnie istniejących. 

Przebieg granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody „Lubaszowa” z rzeki Biała 
Tarnowska w miejscowości Siedliska został przedstawiony w załączniku nr 2 do rozporządzenia – 
poglądowo na mapie zasadniczej, prezentującej podział na arkusze oraz szczegółowo na 8 arkuszach (od A1 
do A8). 
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Załącznik Nr 4 do rozporządzenia 
Wojewody Małopolskiego 
z dnia 31 maja 2022 r. 

Lokalizacja tablic informacyjnych o ustanowionej strefie ochronnej ujęcia wody powierzchniowej 
„Lubaszowa” z rzeki Biała Tarnowska w km 33+542 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów 

Teren ochrony bezpośredniej – 1 tablica zlokalizowana przy wjeździe do stacji uzdatniania wody. 
Współrzędne geograficzne: 

- szerokość:  490 51’ 50,81’’ N (49.864114) 

- długość:  210 02’ 10,57’’ E (21.036270) 

Teren ochrony pośredniej: 

Współrzędne geograficzne Nr 
Tablicy Szerokość N Długość E 

 
Opis lokalizacji tablicy 

1. 49o 51’ 46,34” 
(49.862871) 

21o 02’ 12,85” 
(21.036903) 

Pomiędzy wylotem kanału ujęcia brzegowego, 
a mostem na rzece Biała Tarnowska (działka nr 953). 

2. 49o 51’ 34,96” 
(49.859714) 

21o 02’ 01,34” 
(21.033722) 

Zbieg granic działek nr 960/7, 960/8 i 960/11. 

3. 49o 51’ 26,39” 
(49.857329) 

21o 01’ 32,98” 
(21.025828) 

Północno-wschodnia część działki nr 960/8, przy 
drodze polnej na granicy z działką nr 960/7. 

4. 49o 51’ 48,46” 
(49.863461) 

21o 01’ 39,38” 
(21.027607) 

Północno-zachodnia część działki nr 953, przy 
granicy z działką nr 951/4, na południe od torów PKP. 

5. 49o 51’ 49,11” 
(49,863640) 

21o 02’ 03,42” 
(21.034283)  

Północno-wschodnia część działki nr 957/3, 
na wysokości ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody 
„Lubaszowa”. 

Lokalizacja tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody „Lubaszowa” z rzeki Biała Tarnowska 
w miejscowości Siedliska została przedstawiona graficznie na mapach w załącznikach nr 1 i nr 2 
do rozporządzenia. 
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