Rozporządzenie Nr 7/2005
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 27 lipca 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1362)
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Arkonka”
w Szczecinie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r.
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z roku 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr
233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z roku 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190,
poz. 1865, Nr 228, poz.2259, z roku 2004 Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1206, Nr 273, poz. 2703 oraz z roku 2005 Nr 85, poz. 729, Nr 130 poz.1087) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Arkonka” przy
ul. Międzyparkowej w Szczecinie.
2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej, stanowiący dwa ogrodzone tereny w kształcie kwadratów o bokach 20 m,
zlokalizowane na działkach geodezyjnych o numerach 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 oraz oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń do
uzdatniania wody;
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
3) stosowanie nawozów naturalnych w postaci gnojówki i gnojowicy oraz stosowanie
pozostałych nawozów w dawkach przekraczających zalecane przez Stacje ChemicznoRolnicze dawki podstawowe 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 i przemysłowych;
6) składowanie odpadów promieniotwórczych;

7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich
transportu, za wyjątkiem zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz stacji paliw;
8) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
9) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych
prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
10) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
11) lokalizowanie cmentarzy;
12) grzebanie zwłok zwierzęcych;
13) wykonywanie nowych ujęć wody podziemnej o przewidywanym maksymalnym poborze
wody przekraczającym 10 m3/d.
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. Traci moc rozporządzenie Nr 2/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody podziemnej „Arkonka” w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 339).
§ 5. 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 komunalnego ujęcia wody „Arkonka” w Szczecinie

Teren ochrony bezpośredniej stanowi wymieniona poniżej działka geodezyjna oraz inne
działki, które powstaną w przyszłości z podziału i scalania działek obecnie istniejących:
Gmina Miasto Szczecin
Obręb 2009 działka nr 80/1 w części

Załącznik nr 2
Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej
strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody „Arkonka” w Szczecinie

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 Szczecin
Obręb 2001 działki nr: 34, 94/2
Obręb 2004 działki nr: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18
Obręb 2009 działki nr: 73, 75, 76, 77, 79
Obręb 2027 działka nr: 1
Obręb 2028 działki nr: 1, 2/1, 3, 4/1, 5

Załącznik nr 3
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej

Opis granicy rozpoczyna się w północno-wschodniej części terenu strefy. Granica przebiega
drogą leśną na zachód od Jeziora Głuszec w obrębie działki geodezyjnej nr 73 (obręb 2009).
Na południe od tego jeziora dochodzi do drogi leśnej na granicy działek 73 i 77 (obręb 2009),
następnie przebiega drogą leśną w obrębie działki nr 77 (obręb 2009) do punktu geodezyjnego
nr 2002 na granicy z działką nr 79 (obręb 2009). Dalej przebiega drogą leśną w kierunku
południowo-wschodnim do strumienia Arkonka, który przecina w pobliżu punktu
geodezyjnego 2065. Stąd przebiega na południe wschodnią granicą działki nr 79 (obręb
2009), dalej granicą działek nr 81 i 79 (obręb 2009) i dalej drogą leśną w obrębie tej działki
do ul. Wojska Polskiego.
Wzdłuż ul. Wojska Polskiego granica przebiega zachodnią granicą działki drogowej
w kierunku północno-zachodnim i przecina ją na wysokości południowej granicy działki nr 1
(obręb 2027), a dalej po południowej i zachodniej granicy tej działki. W kierunku wschodnim
granica dochodzi ponownie do ul. Wojska Polskiego na wysokości punktu geodezyjnego nr
10547, przecina ją a następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim po północnozachodniej granicy działki nr 75 (obręb 2009), przecina strumień Osówka w punkcie
geodezyjnym nr 2110 i dalej drogą leśną w kierunku wschodnim dochodzi do początkowego
punktu opisu.

