Rozporządzenie Nr 13/2005
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 5 października 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1685)
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Morskiej Stoczni
Remontowej S.A. w Świnoujściu
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 z późniejszymi zmianami1) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Morskiej Stoczni
Remontowej S.A. w Świnoujściu.
2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej, stanowiący ogrodzony teren obejmujący jedną działkę geodezyjną, na
której zlokalizowane są studnie ujęcia, w granicach określonych w załączniku nr 1 oraz na
mapie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
2) pośredniej, obejmujący obszar w granicach określonych w załączniku nr 2 i nr 3 oraz na
mapie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:
1) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze
urządzeń służących do poboru wody;
2) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń
służących do poboru wody;
3) zagospodarować teren zielenią.
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 ujęcia wody zabronione jest:
1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za wyjątkiem oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych;
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
3) stosowanie nawozów naturalnych za wyjątkiem nawozów sztucznych w dawkach nie
przekraczających zalecanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicze dawek podstawowych dla
danej rośliny uprawnej, określonej zasobności i rodzaju gleby;
4) 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;
5) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
6) składowanie odpadów promieniotwórczych;
7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich
transportu, za wyjątkiem terenów specjalnych;
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8) mycie pojazdów mechanicznych poza miejscami przystosowanymi do tego celu;
9) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem specjalnym oraz zakładami
usługowymi prowadzącymi taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
10) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
11) lokalizowanie ferm chowu i hodowli zwierząt;
12) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej.
3. 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.

DYREKTOR
Andrzej Kreft

Załącznik nr 1
Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej
strefy ochronnej ujęcia wody Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu.
Teren ochrony bezpośredniej stanowią wymienione poniżej działki geodezyjne oraz inne
działki, które powstaną w przyszłości z podziału i scalania działek obecnie istniejących:
Gmina Miasto Świnoujście
Obręb Przytór 17
działka nr: 214/1

Załącznik nr 2
Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej
strefy ochronnej ujęcia wody Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu.
W obrębie terenu ochrony pośredniej znajdują się wymienione poniżej działki geodezyjne
oraz inne działki, które powstaną w przyszłości z podziału i scalania działek obecnie
istniejących:
Gmina Miasto Świnoujście
Obręb Ognica 13
działki nr: 7, 8 w części, 9 w części, 11 w części, 12 w części,
Obręb Przytór 17
działki nr: 185/2 w części, 186/2 w części, 187/2 w części, 211, 212, 213 w części,
214/2 w części

Załącznik nr 3
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej rozpoczyna się od zachodniej części
terenu ochrony pośredniej.
Zachodnia granica terenu ochrony pośredniej przebiega po wschodniej granicy działki nr
7 (obręb Ognica 13). W granicach strefy znajdują się części działek nr 8, 9 i 12 (obręb Ognica
13), położone na wschód od linii będącej przedłużeniem na północ i południe wschodniej
granicy działki nr 7. Po dojściu tej linii do północnej granicy działki nr 8, granica strefy
w kierunku wschodnim przebiega wzdłuż północnej granicy tej działki, do załamania tej
granicy, skąd biegnie w kierunku północno-zachodnim, przecinając działkę nr 187/2 (obręb
Przytór 17), dochodzi do rowu biegnącego pomiędzy tą działką a działką nr 187/1 (obręb
Przytór 17) położoną na północy. Północno-wschodnia część działki nr 187/2 należy do
terenu ochrony pośredniej. Po dojściu do rowu granica strefy przebiega po jego południowym
brzegu, po północnych granicach działki nr 187/2.
W miejscu, gdzie granica tej działki dochodzi do działki nr 186/2 (obręb Przytór 17),
przebieg granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i ścieżką leśną po granicy działki
leśnej nr 187/2 dochodzi do punktu, w którym granicę tą przecina droga leśna. Następnie
przebiega tą drogą, ponownie w kierunku północno-wschodnim, przecinając działkę leśną nr
186/2, której część południowa wchodzi w obręb terenu ochrony pośredniej ujęcia wody.
Wspomnianą drogą granica dochodzi do działki leśnej nr 185/2 (obręb Przytór 17). Z tego
miejsca granica strefy zmierza w kierunku wschodnim do skrzyżowania dróg leśnych na
granicy działek leśnych 185/2, 184, 211 i 210 (obręb Przytór 17).
Od skrzyżowania dróg leśnych biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż
granicy pomiędzy działką leśną nr 211 i działką nr 210 położoną poza strefą. Po dojściu do
południowej granicy działki nr 211, zmienia kierunek przebiegu na południowo-zachodni.
Dalej przebiega drogą leśną po południowych granicach działek leśnych nr 211 i 212 (obręb
Przytór 17), do wschodniej granicy działki nr 213 (obręb Przytór 17). Tu zmienia kierunek na
północno-zachodni, przez około 100 m biegnie w tym kierunku po granicy z działką leśną nr
213, by następnie zmienić kierunek na zachodni i przeciąć działkę leśną nr 213. Działka ta na
północ od opisanej granicy wchodzi w obręb strefy ochronnej ujęcia. Po dojściu do drogi
leśnej na granicy działek nr 213 i 214/2 (obręb Przytór 17) zmienia kierunek na północnozachodni, przecina prostoliniowo działkę leśną nr 214/2, której północno-wschodnia część
wchodzi do obszaru strefy i dochodzi do działki geodezyjnej nr 12 w miejscu, w którym
rozpoczęto opis granicy strefy ochronnej.
Z powodu bardzo dużych rozmiarów leśnych działek geodezyjnych oraz braku na nich
innych charakterystycznych punktów terenu, zaistniała konieczność przecięcia niektórych
działek przez granicę strefy ochronnej. W celu dokładniejszego sprecyzowania przebiegu
granicy, na mapie przebiegu granicy w skali 1:5000 (załącznik nr 4), naniesiono dwa punkty
pomocnicze A i B. Punkt A położony jest na zachodniej granicy działki nr 213, w odległości
300 m od jej południowej granicy. Punkt B zlokalizowany jest na wschodniej granicy działki
nr 213 w odległości 100 m od południowej granicy tej działki.

