ROZPORZĄDZENIE NR 9/2012
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wisełka
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wisełka.
2. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 1 dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej – stanowiący trzy obszary o kształcie wieloboku, zlokalizowane na częściach działki
ewidencyjnej nr 196/16 w obrębie ewidencyjnym Wisełka w jednostce ewidencyjnej Wolin-obszar wiejski,
o granicach przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pośredniej - obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedstawiony
na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych
z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do
poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do
poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje
o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest:
1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:
a) oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody,
b) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
c) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania;
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
3) stosowanie komunalnych osadów ściekowych;
4) lokalizowanie oczyszczalni ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych;
5) stosowanie nawozów;
6) stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach
ochronnych ujęć wody;
7) lokalizowanie składowisk odpadów;
8) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
9) lokalizowanie zakładów przemysłowych;
10) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
11) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem:
a) magazynów butli z gazem płynnym,
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b) naziemnych przydomowych zbiorników gazu płynnego;
12) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
13) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką
działalność na podstawie odrębnych przepisów;
14) lokalizowanie cmentarzy;
15) grzebanie zwłok zwierzęcych;
16) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej;
17) wykonywanie odwodnień budowlanych, za wyjątkiem odwodnień krótkotrwałych;
18) lokalizowanie obiektów budowlanych, dla których nie przewiduje się przyłączenia do sieci kanalizacji.
3. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze
szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje
o ustanowieniu strefy.
§ 4. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
dr inż. Andrzej Kreft
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 9/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Granice terenu ochrony bezpośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wisełka.
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 9/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej komunalnego ujęcia
wody podziemnej w miejscowości Wisełka.
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Działka ewidencyjna

25/4, 25/5, 26/3, 26/4, 27, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, , 69/2, 113, 116/1-część,

31/1, 31/2, 49-część, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12,
50/16, 50/17, 50/18, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/32, 70/3, 70/4, 72, 73,
74, 75/1, 75/2, 76, 77, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/9, 196/10, 196/11, 196/12,
196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 196/18 196/19,198/20-część, 198/21,
198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/27, 198/28, 198/29, 198/30, 198/31część,198/32, 198/33, 198/34, 198/35, 198/36, 198/37, 198/38, 198/39, 198/40,
198/41, 198/42, 198/43, 198/44, 198/45, 198/46, 198/47, 221/7-część, 221/20,
221/21, 221/22, 221/23, 221/24, 221/25, 221/26, 221/27-część, 221/28, 221/29,
221/30, 221/31, 221/32, 221/33, 221/34, 221/35, 221/36, 221/37, 222/1, 222/2,
222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10, 222/11, 222/12, 222/13,
222/14, 222/15, 222/16, 222/17, 222/18, 222/19, 222/20, 222/21, 222/22, 222/23,
222/24, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223/6, 223/7, 223/8, 223/9, 223/10,
223/11, 223/12, 223/13, 223/14, 223/15, 223/16, 223/17, 223/18, 223/19, 223/20,
223/21, 223/22, 223/23, 223/24, 223/25, 223/26, 223/27, 223/28, 223/29, 223/30,
223/31, 223/32, 223/34, 223/35, 223/36, 223/37, 223/38, 223/39, 223/40, 223/41,
223/42, 223/43, 223/44, 223/45, 223/46, 228-część, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4,
224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 224/9, 224/10, 224/11, 224/12, 224/13, 224/14, 224/15,
224/16, 224/17, 224/18, 224/19, 224/20, 224/21, 224/22, 224/23, 224/24, 224/25,
224/26, 224/27, 224/28, 224/29, 224/30, 224/31, 224/32, 224/33, 224/34, 224/35,
224/36, 224/37, 224/38, 224/39, 224/40, 224/41, 224/42, 224/43, 225/1, 226/2,
226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/14,
226/15, 226/16, 226/17, 226/18, 226/19, 226/20, 226/21, 226/22, 226/23, 226/24,
227, 318/2, 319
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Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 9/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości
Wisełka.
Opis granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w Wisełce
rozpoczyna się od punktu zlokalizowanego w północno-zachodnim narożu działki drogowej 49 położonej
w obrębie Wisełka. Od tego punktu idąc zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, granica biegnie na wschód,
północną granicą tej działki. Po 65 m granica przecina działkę drogową 49 i dalej biegnie wzdłuż północnej
granicy działki 50/5, 50/4, 50/3, 50/16, 50/17, 50/18. Po dojściu do północno-wschodniego naroża działki 50/18
zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 50/18 dochodząc do jej
południowo-wschodniego naroża. W tym punkcie granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż
północnej granicy działki 221/23, 221/22, 221/21 i 221/20 dochodząc do północno-wschodniego naroża działki
221/20. Następnie granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 221/20
dochodząc do jej południowo-wschodniego naroża. W tym miejscu granica zmienia kierunek na wschodni
i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 221/19 dochodząc do jej południowo-wschodniego naroża.
Następnie granica przecina działkę drogowa 221/27 i dochodzi do północno-zachodniego naroża działki 221/36.
Dalej granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki 221/36 i 221/37 dochodząc do północno-wschodniego
naroża działki 221/37. Dalej granica biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki 221/37. Po
dojściu do północno- zachodniego naroża działki 222/24 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie
północną granicą tej działki dochodząc do jej północno-wschodniego naroża. W tym miejscu granica zmienia
kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 221/2 i wzdłuż zachodniej i południowej
granicy działki 221/16 dochodząc do jej południowo-wschodniego naroża. W tym miejscu granica ponownie
skręca na południe i przecinając działkę drogową 221/7 i 228 dochodzi do północno-wschodniego naroża
działki 198/21. Następnie granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy tej działki dochodząc do jej południowowschodniego naroża. W tym miejscu granica zmienia kierunek na wschodni i przecinając działkę drogową
198/20 biegnie wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki 198/27 dochodząc do jej południowowschodniego naroża. Następnie granica biegnąc na południe przecina działkę 198/31 i po 55 m dochodzi do
północnej granicy działki 198/40. W tym miejscu granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy
działki 198/40 i wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki 198/41 dochodząc do jej południowowschodniego naroża. Dalej granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki 198/37
i 198/42. Po dojściu do północno-zachodniego naroża działki 318/2 granica zmienia kierunek na wschodni
i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy tej działki dochodząc do północno-wschodniego naroża działki
72. Dalej granica biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki 72, 75/1, 75/2, 76 i 77 dochodząc do
południowo-wschodniego naroża działki 77. Dalej granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej
78 i działki drogowej 114/1 położonej w obrębie Woliński Park Narodowy. Po dojściu do południowowschodniego naroża działki 69/2 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 69/2,
51, 52, 53 i 54. Po dojściu do południowo-zachodniego naroża działki 54 granica zmienia kierunek na północny
i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 54 i 29 dochodząc do północno-zachodniego naroża działki 29.
W tym miejscu granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 29, 28 i 27 dochodząc do
północno-wschodniego naroża działki 27. W tym miejscu granica przecina działkę drogową 116/1 i biegnie
wzdłuż północnej granicy działki drogowej 116/1 i 113 dochodząc do północno-zachodniego naroża działki 49
(Obręb Wisełka) skąd rozpoczęto opis przebiegu granicy.Do strefy ochronnej ujęcia należą wszystkie działki
zlokalizowane wewnątrz opisywanej granicy strefy oraz wszystkie działki, które powstaną w przyszłości
z podziału albo scalania działek obecnie istniejących.
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Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 9/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Granice terenu ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wisełka.
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