
 

 
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2003 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w 
GDAŃSKU 

z dnia 30 grudnia 2003 r. 
w sprawie określenia wód wraŜliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód naleŜy ograniczyć  
 
 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 
1229 , i Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 
238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 165, poz.1592) zarządza się co następuje: 
 

§ 1. Za wody wraŜliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie 
wodnym Dolnej Wisły uznaje się wody powierzchniowe: 
1) rzeki Kotomierzycy (Kotomierzanka, Struga Borzenkowska) na obszarze gmin wiejskich 

Pruszcz i Dobrcz, 
2) Strugi śaki (Struga śacka, Dopływ spod Dubielna) oraz  Jez. Kornatowskiego na obszarze 

gmin wiejskich: Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno oraz części gminy wiejskiej Chełmno 
połoŜonej na wschód od granicy z gminą miejską Chełmno, 

3) Jezior: PłuŜnickiego, Wieczno Północne i Wieczno Południowe na obszarze gminy wiejskiej 
PłuŜnica. 

 
§ 2.1. Za obszary szczególnie naraŜone w regionie wodnym Dolnej Wisły, z których odpływ 

azotu ze źródeł rolniczych naleŜy ograniczyć uznaje się: 
1) obszar nr 1 – gminy wiejskiej Pruszcz  połoŜonej w powiecie świeckim w województwie 

kujawsko-pomorskim oraz gminy wiejskiej Dobrcz  połoŜonej w powiecie bydgoskim w 
województwie kujawsko-pomorskim; 

2) obszar nr 2 – gmin wiejskich: Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno oraz części gminy wiejskiej 
Chełmno połoŜonej na wschód od granicy z gminą miejską Chełmno - połoŜonych w  
powiecie chełmińskim w województwie kujawsko - pomorskim; 

3) obszar nr 3 – gminy wiejskiej PłuŜnica połoŜonej w powiecie wąbrzeskim w województwie 
kujawsko - pomorskim. 

 
2. Granice obszarów szczególnie naraŜonych, o których mowa w ust. 1 stanowią granice 

administracyjne wymienionych gmin. 
3. Lokalizację obszarów szczególnie naraŜonych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.  

 
§ 3.  Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 



 

 
Rozporządzenie nr 2/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z 
dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wód wraŜliwych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŜonych, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych do tych wód naleŜy ograniczyć zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 9 stycznia 2004 r. nr 3 poz.23. 

 


