Rozporządzenie Nr 15 /2005
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 30 listopada 2005 r.
( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 98, poz. 1974 )
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z Kanału
Kurowskiego, gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229, z późniejszymi zmianami 1) zarządza się co następuje:
§ 1. 1.Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej z Kanału
Kurowskiego, gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie.
2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej, obejmujący obszar wokół czerpni ujęcia usytuowanej w korycie Kanału
Kurowskiego, w kształcie prostokąta o wymiarach: 25 m od rurociągu wzdłuż brzegu
Kanału Kurowskiego w każdą stronę, w kierunku północno-wschodnim i południowozachodnim oraz 45 m od brzegu w kierunku nurtu Kanału Kurowskiego. Obszar
zlokalizowany jest na działce geodezyjnej o numerze określonym w załączniku nr 1 i
przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2) pośredniej, obejmujący obszar w granicach określonych w załączniku nr 2 i nr 3 oraz na
mapie stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody zabronione jest użytkowanie
gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy ograniczyć do niezbędnych
potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru
wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy oznakować tablicami informującymi o ujęciu
wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych w ilości 2 szt. na lądzie (na brzegu Kanału
Kurowskiego) oraz bojami na wodzie w ilości 5 szt.
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§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych;
rolnicze wykorzystanie ścieków;
lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
lokalizowanie baz i zbiorników do magazynowania produktów ropopochodnych a także
rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz
kontenerowych stacji paliw;
lokalizowanie ferm chowu i hodowli zwierząt;
lokalizowanie cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
naprawa i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych
prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz.
1592, Nr 190, poz.1865 i Nr 228, poz.2259, z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr
273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz.1362, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175,
poz.1462.
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9) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
10) użytkowanie statków o napędzie spalinowym za wyjątkiem: statków służb ratowniczych,
organów kontrolnych administracji drogi wodnej, uprawnionych do rybactwa w obwodzie
rybackim rzeki Odry nr 5 oraz statków żeglugi śródlądowej o długości kadłuba mniejszej
niż 20 m. lub przewożących mniej niż 12 pasażerów;
11) stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania
w strefie ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody, wymienionych w rejestrze środków
ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania prowadzonym przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody 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 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik nr 1
Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej
strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z Kanału Kurowskiego, gm. Kołbaskowo,
woj. zachodniopomorskie
Obręb „Międzyodrze”
Działka nr: 13/2 (Kanał Kurowski – część działki )

Załącznik nr 2
Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej
strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z Kanału Kurowskiego, gm. Kołbaskowo,
woj. zachodniopomorskie
W obrębie terenu ochrony pośredniej znajdują się wymienione poniżej działki geodezyjne
oraz inne działki, które powstaną w przyszłości z podziału lub scalania działek obecnie
istniejących.
Obręb „Kurów”
Działki nr: 18/1, 18/2, 18/4, 15/1, 37 (część działki), 15/2, 15/3, 12/2, 12/1, 12/5, 12/6,
12/7, 10, 9/1, 9/2, 7/4, 7/3, 7/2, 5, 4, 2/2, 37, 2/1, 27, 2/4, 2/8, 2/7, 2/6, 1/2, 1/1, 1/4, 1/5,
44/2, 44/3, 44/4, 41, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 43, 42/2, 47/24, 42/1, 14, 13, 11, 8/1,
8/2, 6, 30, 47/32, 47/26, 47/25, 47/21, 47/20, 47/23, 47/22, 47/28, 47/30, 47/31, 47/29,
47/42, 47/33, 47/34, 47/44, 47/50, 47/49, 47/51, 47/48, 47/35, 47/38, 47/40, 47/39 47/37,
47/43, 47/45, 47/46, 47/47, 47/41, 55, 47/18, 47/19, 47/9, 47/8, 47/17, 47/6, 47/53, 47/16,
47/54, 47/55, 47/52, 47/13, 47/14, 39/6, 39/5, 39/4, 39/3, 39/9, 39/8, 39/7, 90, 89, 91, 88,
92, 93, 94, 87, 86, 52, 56, 57, 85, 58, 84, 95, 83, 59, 96, 82, 60, 99, 61, 81, 101, 80, 62,
106, 79, 63, 108, 78, 64, 77, 65, 66, 76, 75, 67, 74, 68, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105,
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 73, 69, 70, 71, 72, 117, 40/4, 118, 40/3, 119,
120, 121.
Obręb „Ustowo”
Działki nr: 164, 165, 167, 166, 168, 169, 163, 165, 162/6, 162/5, 162/4, 162/3 162/1, 161,
160/1, 160/2, 159, 158, 157, 156, 155/1, 155/2, 151, 152, 153, 154, 171, 172, 177/1,
177/2, 176, 175, 174, 173, 180, 179, 178, 170, 188, 150, 186, 148, 146, 145, 149, 122,
121 (część działki), 147, 144, 187, 168.
Obręb „Międzyodrze”
Działki nr: 8 (część działki), 6, 5, 4, 3, 2, 1, 71 (część działki), 72, 73, 74, 76, 13/2
(Kanał Kurowski - część działki).
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Załącznik nr 3
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej z
Kanału Kurowskiego, gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej rozpoczyna się w południowej
części terenu strefy, na wyspie Kurowskie Łęgi, w miejscu przecięcia się wałów
przeciwpowodziowych. Od tego miejsca granica strefy biegnie prostopadle do prawego
brzegu Kanału Kurowskiego w kierunku zachodnim, przecina ten kanał, przechodząc na
jego drugi brzeg. Od tego momentu granica strefy biegnie cały czas po lądzie, w kierunku
północno-zachodnim, pomiędzy działkami nr 18/4 i 18/20 oraz nr 15/1 i 17/1, dochodząc
do drogi polnej działki nr 37. Granica ta skręca po zachodniej granicy tej drogi w
kierunku północnym i dochodzi do granicy działki nr 14. W tym miejscu granica zmienia
kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy pomiędzy działkami nr 14 i 16
oraz 47, 59, 47/32 i 47/30 do drogi łączącej Siadło Dolne z Ustowem. W tym miejscu
granica zmienia kierunek na północny (kierunek Ustowo) i przebiega po zachodniej
granicy pasa drogowego (działka nr 50).
Na granicy działki nr 40/4 i 164 kończy się obręb „Kurów" i rozpoczyna obręb
„Ustowo".
Granica ta biegnie dalej wzdłuż wschodniej granicy tej drogi do drogi skręcającej na
wschód, prowadzącej na użytki, położone nad Kanałem Kurowskim. Granica ta
przebiega po granicy działki nr 144 i 143/1 do końca działki nr 143/1.
W tym miejscu granica zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż wschodniej
granicy pomiędzy działkami nr 143/3, 143/2, 142, 140, 137, 135, 132, 131, 126/3, 126/2,
125, 124/2 oraz 148, dochodząc do działki nr 121 (droga prowadząca do pompowni
melioracyjnej). W tym miejscu granica zmienia kierunek na wschodni i przebiega po
południowej granicy tej drogi do początku drogi (działka nr 120), biegnącej w kierunku
północnym. Granica ta przebiega po wschodniej granicy tej drogi, do przecięcia się z
granicą południową Szosy Poznańskiej.
Od tego miejsca granica strefy zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż
południowej granicy wału ochronnego (działka nr 123) do przecięcia się z linią brzegową
lewego brzegu Kanału Kurowskiego, który jest ostatnim punktem linii wyznaczającej
granicę strefy w obrębie „Ustowo".
Dalsza, poczynając od tego miejsca, granica strefy znajduje się w obrębie
„Międzyodrze".
Od tego miejsca granica strefy przechodzi przez Kanał Kurowski na wyspę Kurowskie
Łęgi, do początku rowu biegnącego przez całą wyspę i biegnie przez cały czas w
kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy tego rowu aż do końca tej wyspy, do
przecięcia się wałów przeciwpowodziowych, gdzie ma swój początek strefa ochrony
pośredniej, opisana wyżej.
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