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Strefy ochronne ujęć wód podziemnych – 
Analiza Ryzyka 

 

Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest 
obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka i przekazać ją do właściwego wojewody, w terminie do dnia 
31 grudnia 2020 r. 

Analizę ryzyka przeprowadza się dla: 
 - ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę 
więcej niż 50 osób; 

- 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. 

 

Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających 
mniej niż 1000 m3 wody na rok - nie rzadziej niż co 20 lat. 
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Strefy ochronne ujęć wód podziemnych – 
Analiza Ryzyka 

 

Analiza ryzyka obejmuje: 

 - ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających 
na jakość ujmowanej wody,  

- przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne 

 - dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną,  

- analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania 
terenu, 

- wyniki badania jakości ujmowanej wody. 

Źródło: Internet 



 
Art.  134.  Koszty ustanowienia strefy 

ochronnej; wezwanie do przekazania analizy 
ryzyka albo dokumentacji hydrogeologicznej 

lub hydrologicznej 
 
 

W przypadku nieprzekazania analizy ryzyka, organ, wzywa 
właściciela ujęcia wody do jej przekazania w terminie 30 
dni od dnia doręczenia wezwania. 

3.  Jeżeli z przekazanej analizy ryzyka, wynika potrzeba 
ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony 
bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, organ, wzywa 
właściciela ujęcia wody do przekazania dokumentacji 
hydrogeologicznej lub hydrologicznej w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia wezwania 
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Art.  138.  Wniosek właściciela ujęcia wody o 

ustanowienie strefy ochronnej 
 
 

Wniosek, zawiera: 

1) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej uwzględniające analizę ryzyka oraz 
propozycje granic terenu ochrony pośredniej wraz z planem sytuacyjnym; 

2) charakterystykę techniczną ujęcia wody; 

3) propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz 
korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, wraz z uzasadnieniem. 

 Do wniosku dołącza się analizę ryzyka oraz kopię decyzji, ustanawiającej teren ochrony 
bezpośredniej ujęcia  jeżeli została wydana. 

Do wniosku, dotyczącego ujęcia wody podziemnej dołącza się dokumentację hydrogeologiczną,  

Do wniosku dotyczącego ujęcia wody powierzchniowej dołącza się dokumentację 
hydrologiczną ujęcia wody, 
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Art.  415.   
Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub 

ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli: 
 

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, 
jeżeli: 

nie wykonano lub nie przedłożono analizy ryzyka, jeżeli taka analiza była 
wymagana. 
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