
           
 

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2009 
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ ĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU 

z dnia 18 listopada 2009r. 
zmieniające  rozporządzenia nr 4/2008, 5/2008 i 6/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia programów 
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów 

szczególnie naraŜonych nr 1, 2 i 3 w rejonie wodnym Dolnej Wisły 
 

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne  (Dz.U. z 2005 r. Nr 
239 poz. 2019 ze zm.1)) w związku z art.. 84 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Dz. U. Nr 111, poz. 708), zarządza się co następuje: 
 
 

§1. W rozporządzeniu nr 5/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 2 w rejonie 
wodnym Dolnej Wisły (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z 2008r. Nr 121, poz. 1948) w 
załączniku do rozporządzenia nr 1 - §1 w kolumnie tabeli „Nazwa obrębu” w części właściwej dla 
gminy Papowo Biskupie: 

1) nazwę „Kuckborek” zastępuję się nazwą „Kucborek”, 
2) nazwę „Zygląd” zastępuję się nazwą „śygląd”. 

 
§2. W rozporządzeniu nr 6/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 3 w rejonie 
wodnym Dolnej Wisły (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z 2008r. Nr 121, poz. 1949) w 
załączniku do rozporządzenia nr 1 - §1 w kolumnie tabeli „Nazwa obrębu”: 

1) w części właściwej dla gminy Aleksandrów Kujawski nazwy „Otłoczyn” i „Słońsk 
Dolny” zastępuję się odpowiednio nazwami: „Wygoda” i „Wólka”, 

2) w części właściwej dla gminy Bądkowo nazwę „Łowczek” zastępuję się nazwą 
„Łowiczek”. 

3) w części właściwej dla gminy RaciąŜek nazwę „Niestuszewo” zastępuję się nazwą 
„RaciąŜek”, 

4) w części właściwej dla gminy Dąbrowa Biskupia nazwy „Brudne”, „Chrustkowo” i 
„WonoŜe” zastępuję się odpowiednio nazwami: „Brudnia”, „Chróstowo” i „Wonorze”. 

 
§3. W rozporządzeniu nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 1 w rejonie 
wodnym Dolnej Wisły (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z 2008r. Nr 121, poz. 1947) w  
załączniku do rozporządzenia nr 1 – w §35 skreśla się ust. 3. 
 

§4. W rozporządzeniu nr 6/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 4 września 2008r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego nr 3 w rejonie 
wodnym Dolnej Wisły (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z 2008r. Nr 121, poz. 1949) w 
załączniku do rozporządzenia nr 1 - w §35 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 
„3. Wymóg określony w ust. 1 i 2 obowiązuje od 1 stycznia 2011r.” 

 
 
 
 
 
 
 
 



§5. W rozporządzeniach Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
wymienionych w paragrafach poprzedzających w załączniku nr 1 do kaŜdego z tych rozporządzeń  – 
w załączniku 4 do „Programu działań …” w tabeli określającej powierzchnię dla płyty lub pojemność 
zbiorników dla koni na obszarze szczególnie naraŜonym wartość „1,1” oraz „0,2” zmienia się 
odpowiednio na „3,5” oraz „1,5.” 

 
§6. W rozporządzeniach Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

wymienionych w paragrafach poprzedzających w załączniku nr 1 do kaŜdego z tych rozporządzeń  – 
w załączniku 4 dodaje się treść: 

 
„Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duŜe jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP) 

(w brzmieniu ustalonym w §1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko(Dz. U. z 2005r., Nr 92, poz. 769) 

 

Rodzaj zwierząt 
Współczynnik przeliczenia sztuk 

rzeczywistych na DJP 
Ogiery 1,2 
Klacze, wałachy 1,2 
Małe konie: hucuły, koniki polskie, kuce 0,6 
Źrebaki powyŜej 2 lat 1 
Źrebaki powyŜej 1 roku 0,8 
Źrebaki od ½ do 1 roku 0,5 
Źrebaki do ½ roku 0,3 
Buhaje 1,4 
Krowy 1 
Jałówki cielne 1 
Jałówki powyŜej 1 roku 0,8 
Jałówki od ½ do 1 roku 0,3 
Cielęta do ½ roku 0,15 
Kozy 0,15 
Jelenie 0,29 
Daniele 0,12 
Knury 0,4 
Maciory 0,35 
Warchlaki 2-4 miesięczne 0,07 
Prosięta do 2 miesięcy 0,02 
Tuczniki 0,14 
Tryki powyŜej 1 i ½ roku 0,12 
Owce powyŜej 1 i ½ roku 0,1 
Jagnięta do 3 i ½ roku 0,05 
Jarlaki tryczki 0,08 
Jarlaki maciory 0,1 
Lisy, jenoty 0,025 
Norki, tchórze 0,0025 
Nutrie 0,007 
Szynszyle 0,001 
Kury, kaczki 0,004 
Gęsi 0,008 
Indyki 0,024 
Strusie 0,2 
Perlice 0,003 
Przepiórki 0,0003 
Gołębie 0,002 
Psy 0,05 
Króliki 0,007 
Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem 
ryb 
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§7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   
 
 

Dyrektor Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 

1) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, 
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
227, poz. 1505. 


