ROZPORZĄDZENIE NR 8/2009
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ,,Karsibór” w Świnoujściu

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 ,,Karsibór” w Świnoujściu.
2. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 1 dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej – stanowiący dwa obszary o kształcie kwadratu o wymiarach 10 m x 10 m,
zlokalizowane na działce ewidencyjnej określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia
i przedstawione na mapie stanowiącej 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) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń
służących do poboru wody;
2) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze
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.
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§ 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;
rolnicze wykorzystanie ścieków;
stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych;
stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania
w strefach ochronnych ujęć wody;
lokalizowanie składowisk odpadów;
przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu,
za wyjątkiem:

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, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

a) magazynów butli z gazem płynnym,
b) przydomowych naziemnych zbiorników gazu płynnego;
9) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
10) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych
prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
11) lokalizowanie cmentarzy;
12) 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, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustanowioną decyzją
Wojewody Szczecińskiego z dnia 6 października 1995 r., znak: OSB-7/6226/13/95.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do rozporządzenia nr 8/2009
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 28 października 2009 r.

Załącznik nr 1
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej
ujęcia wody podziemnej ,,Karsibór” w Świnoujściu.

Jednostka
ewidencyjna
Miasto
Świnoujście

Obręb
ewidencyjny
Świnoujście 15

Działka ewidencyjna
173-część

Załącznik nr 2
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej ujęcia
wody podziemnej ,,Karsibór” w Świnoujściu.

Jednostka
ewidencyjna
Miasto
Świnoujście

Obręb
ewidencyjny
Świnoujście
15

Działka ewidencyjna
13-część, 22-część, 31/2-część, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 108,
109/1, 109/2, 109/3, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/1,116/2,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4,
171/5, 172/2, 172/3, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11,
172/12, 172/13, 173-część, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182/1, 182/2, 183, 185, 186, 187, 188/1-część, 188/3-część,
188/5, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 255/1, 255/2, 256, 257, 258, 259/1,
259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 261/1, 261/2, 261/4, 261/5,
262, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3-część, 269,
270, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
280/2-część, 281/3-część, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13,
330/14, 330/15, 330/16, 330/17, 330/18, 330/19, 330/20, 330/21,
330/22, 330/24, 330/25, 330/26, 330/27, 330/28, 330/29, 330/30,
330/31, 330/32, 330/33, 330/34, 330/36, 330/37, 330/38, 330/39,
330/40, 330/41, 330/42, 330/44, 330/45, 330/46-część, 330/47,
330/48, 330/49, 330/50, 330/52, 330/53, 330/7, 330/8, 330/9, 339,
340, 639/4

Załącznik nr 3
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ,,Karsibór”
w Świnoujściu.

Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia komunalnego wody podziemnej ,,Karsibór”
w Świnoujściu rozpoczyna się od północno-zachodniego naroża działki drogowej 106 i od tego
miejsca biegnie w kierunku północnym przecinając działkę drogową 13 następnie skręca na
wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki drogowej 13. Po 64 m granica zmienia kierunek
na północny przecinając działkę 31/2 i dochodzi do brzegu Kanału Mulnik działka 641. Następnie
granica zmienia kierunek na wschodni i przebiega wzdłuż północnej granicy działki 31/2, 639/4,
178, 179, 183 dochodząc do północno-wschodniego naroża działki 183. W tym miejscu granica
zmienia kierunek na południowy i przebiega wzdłuż wschodniej granicy działki 183. Po dojściu do
północno-zachodniego naroża działki 185 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż
północnej granicy działki 185 i 186 dochodząc do północno-wschodniego naroża działki 186.
W tym punkcie granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy
działki 186. Po 30 m granica skręca na wschód i przecina działkę 188/1, 188/3 i po 30 m dochodzi
do północno-zachodniego naroża działki 188/5. Dalej granica biegnie wzdłuż północnej granicy
działki 188/5 dochodząc do północno-wschodniego naroża tej działki. W tym miejscu granica
skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy 188/5 dochodząc do północnej granicy
działki 13. Następnie granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy
działki drogowej 13. Po 48 m granica skręca na południe przecinając działkę 13 i dochodzi do
północno-wschodniego naroża działki 204. Dalej granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż
północnej granicy działki 280/2 dochodząc do północno-zachodniego naroża działki 279.
Następnie granica zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki
279 dochodząc do południowo-zachodniego naroża tej działki. Dalej granica zmienia kierunek na
południowo-wschodni przecinając działkę 280/2 i 281/3 i po 158 m dochodzi do granicy działki
282. W tym miejscu granica skręca na południowy-zachód i biegnie północną granicą działki 282
dochodząc do północno-wschodniego naroża działki 270. Następnie granica skręca na południowywschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 270 i 269. Po dojściu do północnowschodniego naroża działki 268 granica skręca na południowy-zachód i biegnie wzdłuż północnej
granicy działki 268 i przecinając działkę 267/3 dochodzi do wschodniej granicy działki 330/9. W
tym miejscu granica skręca na południowy-wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki
330/9, 330/10, 330/11, przecina działkę 330/46 dochodząc po 86 m do północnej granicy działki
329. Następnie granica skręca na południowy-zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki
329. Po 532 m granica skręca na północny zachód i przecinając działkę 330/46 i 330/11 i po 330 m
dochodzi do południowo-zachodniego naroża działki drogowej 106. Dalej granica biegnie wzdłuż
zachodniej granicy działki drogowej 106 i dochodzi do północno-zachodniego naroża tej działki
tj. do punktu skąd rozpoczyna się opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody.
Do strefy ochronnej ujęcia należą wszystkie działki zlokalizowane wewnątrz opisywanej granicy
strefy oraz wszystkie działki, które powstaną w przyszłości z podziału albo scalania działek
obecnie istniejących.

