ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 25 maja 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 71, poz.1132 z dnia 15.06.2007 r.)
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej
w Goleniowie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej
w Goleniowie, zwaną dalej „strefą ochronną”.
2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej - obejmujący ogrodzone obszary wokół 15 studni, zlokalizowane na działkach
ewidencyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia i przedstawione na mapach
stanowiących załącznik nr 4 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 oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 5 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) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze
urządzeń służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające
informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest:
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:
a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
b) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez
oczyszczania,
c) oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody;
rolnicze wykorzystanie ścieków;
stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych;
stosowanie środków ochrony roślin z wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania
w strefach ochronnych ujęć wody;
lokalizowanie składowisk odpadów;
przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
lokalizowanie zakładów przemysłowych;
lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz.
587.

9) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu,
z wyłączeniem naziemnych zbiorników gazu płynnego oraz magazynów butli z gazem
płynnym;
10) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
11) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych
prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
12) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej;
13) lokalizowanie cmentarzy;
14) grzebanie zwłok zwierzęcych.
2. 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. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie
ustanowioną przez Wojewodę Szczecińskiego decyzją z dnia 16 kwietnia 1997 r., znak: OSB7/6226/4/97.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE

Załączniki do rozporządzenia nr 1/2007
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 25 maja 2007 r.

Załącznik nr 1
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej
ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie.
Jednostka
ewidencyjna
Miasto Goleniów

Obręb
ewidencyjny
Goleniów 4

Działka ewidencyjna
40-część,
69-część,
70-część,
71-część,
72/2-część, 75/2, 79/3-część, 81/2-część, 83/1,
107/4-część, 107/5

Załącznik nr 2
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej ujęcia
wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie.
Jednostka
ewidencyjna
Miasto
Goleniów

Obręb
ewidencyjny
Goleniów 4

Działka ewidencyjna

Gmina
Goleniów

Marszewo

46/2, 46/3, 46/7, 312/2, 312/3, 312/4, 314, 315, 318/2, 318/3,
318/4, 318/5, 328, 329, 330, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5-część,
339-część

Gmina
Goleniów

Żółwia Błoć

388, 390/2, 390/3, 390/4, 391/7, 392/1, 392/2, 393, 397-część,
400, 401, 402, 403, 405, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 407/3, 409

18-część,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 37-część, 39, 40-część, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69-część, 70-część, 71-część, 72/1, 72/2-część, 73/1,
73/2, 73/3, 75/1, 75/3, 75/4, 75/5, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 77, 78/1,
78/2, 79/1, 79/2, 79/3-część, 79/4, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2-część,
81/3, 82/1, 82/2, 82/3, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 84/1, 84/2, 85/1,
85/2, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 100, 101, 104-część, 105/1, 105/2,
105/3-część, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4-część,106/5, 107/1,
107/2, 107/3, 107/4-część, 107/6, 107/7-część, 108/1, 108/2,
110/1, 110/2, 110/3, 110/4-część, 136/1

Załącznik nr 3
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej
przy ul. Rybackiej w Goleniowie.
Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia komunalnego wody podziemnej przy
ul. Rybackiej rozpoczyna się od punktu (północno zachodnie naroże działki nr 40)
zlokalizowanego przy drodze z Goleniowa do Nowogardu, na północny wschód od skrzyżowania
tej drogi z linią kolejową z Goleniowa w kierunku Świnoujścia. Ze wspomnianego punktu granica
terenu ochrony pośredniej przebiega w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki
kolejowej 132 (obręb 4 Goleniów). Po dojściu do południowej granicy działki 110/4, opisywana
granica skręca wzdłuż południowej granicy tej działki na wschód. Działka 110/4 częściowo zajęta
jest przez stawy rybackie. Po dojściu do ostatniego, południowo wschodniego stawu na tej działce,
granica terenu ochrony pośredniej przebiega wzdłuż północnej granicy tego stawu, dochodzi do
granicy działki o numerze geodezyjnym 107/7, skręca wzdłuż granicy tej działki w kierunku
południowym i po 50 m ponownie zmienia kierunek na południowo wschodni. Granica
opisywanego terenu odcina południową część działki 107/7 wzdłuż linii będącej przedłużeniem
północno wschodniej granicy działki 135. Po dojściu do działki drogowej 106/4 opisywana granica
przecina ją, następnie przebiega w kierunku północno wschodnim wzdłuż tej drogi, po 70 m
dochodzi do granicy użytkowania na obszarze sąsiedniej działki 105/3. Od tego miejsca granica
zmienia kierunek na wschodni, przecina działkę 105/3 w połowie wzdłuż granicy użytkowania,
dochodzi do sąsiadującej działki 104 (droga polna) i przecina ją. Z tego miejsca granica zmienia
kierunek na północno wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy tej drogi. Po dojściu do
działki 101 w obrębie 4 Goleniów, granica terenu ochrony pośredniej przebiega dalej na wschód
wzdłuż południowych granic działek 101 i 100, następnie zachodnią granicą działki 100 dochodzi
do granicy działki 136/1. Dalej granica terenu ochrony pośredniej ujęcia wody biegnie w kierunku
wschodnim wzdłuż północnych granic działek 99, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4 dochodząc
do południowego naroża działki 136/13. Z tego miejsca granica skręca na północ i biegnie wzdłuż
wschodnich granic działki 136/1 i dochodzi do działki drogowej 136/2. W tym miejscu granica
skręca na wschód i północną granicą tej działki dochodzi do działki - drogi z Goleniowa
do Marszewa o numerze 309, która położona jest już w obrębie geodezyjnym Marszewo. Dalej
granica terenu ochrony pośredniej przebiega na wschód po północnej granicy drogi do Marszewa
(działki nr 309 i 48 w obrębie Marszewo) i dochodzi do południowo wschodniego naroża działki
46/3. Opisywana granica zmienia kierunek na zbliżony do północnego, i przebiega dalej wzdłuż
wschodnich granic działek geodezyjnych: 46/3, 46/7, 314, 318/5 i działki drogowej 328 (wszystkie
w obrębie Marszewo) i dochodzi do północno wschodniego naroża działki 328. Z tego miejsca
granica terenu ochrony pośredniej skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy drogi
(działka nr 328), następnie na wysokości wschodniej granicy działki 318/4, granica tego terenu
ponownie zmienia kierunek na północny i przecina działkę 337/5 oraz działkę drogi gruntowej 329
(obręb Marszewo) i dochodzi do południowej granicy działki 394. Dalej granica skręca na zachód
i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 394, na obszarze obrębu geodezyjnego Żółwia Błoć,
do jej południowo zachodniego naroża. Z tego miejsca granica zmienia kierunek na północny
i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 393 oraz przecina działkę drogową 397. Po dojściu do
południowej granicy działki 399/1 granica strefy skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej
granicy działki 397, aż do południowo wschodniego naroża działki 400. Dalej granica zmienia
kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 399/1 i dochodzi do drogi
gruntowej (działka nr 411). Z tego miejsca granica terenu ochrony pośredniej przebiega w kierunku
zachodnim wzdłuż południowej granicy działki drogowej 411, w obrębie Żółwia Błoć. Po dojściu
do granicy pomiędzy działkami 409 i 410/2 skręca na południe wzdłuż tej granicy, a następnie

zmienia kierunek na zachodni i biegnie po południowej granicy działki 17, położonej już w obrębie
4 Goleniów. Granicą tej działki opisywana granica terenu ochrony pośredniej dochodzi do drogi
z Goleniowa w kierunku Nowogardu (działka nr 16). Dalej granica biegnie w kierunku południowo
zachodnim wzdłuż południowo wschodniej granicy działki drogowej (dz. nr 16) aż do punktu na
granicy pomiędzy działkami 34 i 35 (obręb 4 Goleniów). W tym miejscu granica skręca na
południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 35, która pozostaje poza strefą, do jej
południowo wschodniego naroża. Z tego naroża granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż
południowej granicy działki 35 i 36, następnie przecinając działkę drogową 37 dochodzi do
północno wschodniego naroża działki 39. Od tego miejsca granica terenu ochrony pośredniej
przebiega w kierunku zachodnim po północnej i zachodniej granicy działki 39 i dochodzi do
wschodniej granicy działki kolejowej nr 132, do punktu w pobliżu przejazdu kolejowego, skąd
rozpoczyna się opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody.
Do strefy ochronnej ujęcia należą wszystkie działki zlokalizowane wewnątrz opisanej
granicy strefy.

