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ROZPORZĄDZENIE 
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

WE WROCŁAWIU 
 

z dnia 7 kwietnia 2008r. 
 

w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

do tych wód należy ograniczyć 
 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 
oraz Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255, z 2006r. 
Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wody powierzchniowe wrażli-
we na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych:  

1) rzeki Orli na długości 77,3km, tj. od źródeł do 
10,7km biegu; 

2) rzeki Rowu Polskiego na długości 35,4km,  
tj.: od źródeł do 26,8km biegu.  

§ 2. 1. Określa się obszary o łącznej powierzchni 
1600,2km2, jako szczególnie narażone na zanieczysz-
czenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z któ-
rych odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód 
określonych w § 1 należy ograniczyć: 

1) w zlewni rzeki Orli obszar o powierzchni 
1148,3km2, znajdujący się na terenie woje-
wództw Wielkopolskiego i Dolnośląskiego, za-
warty w następujących granicach:  

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 10 kwietnia 2008r.              Nr 31 
 

TREŚĆ: 
Poz.: 
 


