ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wapnica w gminie
Międzyzdroje
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.1)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wapnica w gminie
Międzyzdroje.
2. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 1 dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej - stanowiący obszar obejmujący działki ewidencyjne nr 126/3, 126/4, 126/5 i część działki
ewidencyjnej nr 126/6 w obrębie ewidencyjnym Wapnica, jednostka ewidencyjna Gmina Międzyzdroje,
o granicach przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pośredniej - stanowiący 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 4 do rozporządzenia.
§ 2. Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest:
1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:
a) ścieków ze stacji uzdatniania wody,
b) wód opadowych i roztopowych;
2) lokalizowanie oczyszczalni ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych;
3) rolnicze wykorzystanie ścieków;
4) przechowywanie odpadów promieniotwórczych;
5) lokalizowanie składowisk odpadów;
6) stosowanie nawozów w postaci płynnej;
7) stosowanie środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzenie środków ochrony roślin do
obrotu lub pozwolenia na handel równoległy są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska oraz do
celów badań lub rozwoju, za wyjątkiem przypadków:
a) wystąpienia organizmów kwarantannowych,
b) zagrożenia parku narodowego, pomników przyrody lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody przez organizmy szkodliwe,
c) stwierdzenia występowania roślin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi,
d) wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych, których zwalczenie metodami
niechemicznymi jest nieuzasadnione ekonomicznie lub nieskuteczne;
8) lokalizowanie zakładów przemysłowych;
9) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
10) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem
magazynów butli z gazem płynnym oraz naziemnych przydomowych zbiorników gazu płynnego;
11) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
12) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką
działalność na podstawie odrębnych przepisów;
13) lokalizowanie ujęć wody podziemnej;
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14) lokalizowanie cmentarzy;
15) grzebanie zwłok zwierzęcych;
16) wykonywanie urządzeń służących do wykorzystania ciepła Ziemi lub w celach chłodniczych działających
w systemach otwartych oraz w systemach zamkniętych z wykorzystaniem instalacji pionowej w otworze
wiertniczym;
17) wykonywanie odwodnień budowlanych za wyjątkiem odwodnień krótkotrwałych.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
dr inż. Andrzej Kreft

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz.
21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146.
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r.
Granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wapnica w gminie
Międzyzdroje
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r.
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej
w miejscowości Wapnica w gminie Międzyzdroje

Jednostka
ewidencyjna

Obręb
ewidencyjny

Gmina
Międzyzdroje

Wapnica

Gmina
Międzyzdroje

Woliński
Park
Narodowy

Działka ewidencyjna

5/1, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 36, 37/1, 37/2, 39/2,
39/5, 39/6, 126/6-część, 200, 220, 224, 225/1-część, 228, 251/2-część
125, 126/2, 131/1, 131/5, 152/1, 152/3-część
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Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r.
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wapnica
w gminie Międzyzdroje
Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Wapnicy rozpoczyna się od punktu
zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożu działki 36 obręb Wapnica (przy ul. Okrągłej) i biegnie
w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki 36 i 228 (działka drogowa) oraz zachodniej
i północnej granicy działki 28. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki
28, 27, 26, 25, 24, 23 i 22. Po dojściu do północno-wschodniego naroża działki 22 granica przecina działkę
drogową 225/1 i dochodzi do zachodniego naroża działki 13. Dalej granica biegnie wzdłuż północnej granicy
działki 13, 12. Po dojściu do południowo-zachodniego naroża działki 125 (obręb Woliński Park Narodowy)
granica biegnie po zachodniej, północnej i wschodniej granicy działki 125 dochodząc do północnego naroża
działki 131/1. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki
131/1, przecinając działkę 152/3 (działka drogowa) i dochodząc do północno-wschodniego naroża działki 131/5.
Dalej granica biegnie wzdłuż wschodniej, południowej i zachodniej granicy działki 131/5 dochodząc do
północno-zachodniego naroża tej działki. Następnie granica biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy
działki 224 (działka drogowa, ul. Turkusowa, obręb Wapnica). Po dojściu do północno-wschodniego naroża
działki 126/2 (obręb Woliński Park Narodowy) granica biegnie wzdłuż wschodniej, południowej i zachodniej
granicy tej działki i dochodzi do południowej granicy działki 39/6 (obręb Wapnica). Następnie granica biegnie
na zachód wzdłuż południowej granicy działki 39/6 i 39/5. Po dojściu do południowo-zachodniego naroża
działki 39/5 granica biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy tej działki dochodząc do jej północnozachodniego naroża. Dalej granica biegnie na zachód wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki 39/2. Po
dojściu do północno-zachodniego naroża działki 39/2 granica przecina działkę 251/2 dochodząc do południowej
granicy działki 36. Następnie granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy
działki 36 w obrębie Wapnica dochodząc do jej południowo-zachodniego naroża skąd rozpoczęto opis
przebiegu granicy.
Do terenu ochrony pośredniej ujęcia należą wszystkie działki zlokalizowane wewnątrz opisywanej granicy
strefy – terenu ochrony pośredniej oraz wszystkie działki, które powstaną w przyszłości z podziału albo scalania
działek obecnie istniejących.
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Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r.
Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wapnica w gminie
Międzyzdroje
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