Załączniki do rozporządzenia nr 6/2008
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia31 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1
Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej
ujęcia wody podziemnej w miejscowości Krępsko.

Jednostka
ewidencyjna

Obręb
ewidencyjny

Działka ewidencyjna

Gmina Goleniów

Krępsko

255-część

Załącznik nr 2
Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej
ujęcia wody podziemnej w miejscowości Krępsko.

Jednostka
ewidencyjna

Obręb
ewidencyjny

Gmina
Goleniów

Krępsko

Gmina
Goleniów

Kąty

Działka ewidencyjna
237/3, 237/4, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9,
239, 240/1, 240/2, 241, 252/1, 252/2, 253/2, 253/4, 254, 255część, 256, 257/1, 257/2, 258, 259, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5,
261/1, 261/3, 261/4, 261/5-część, 264/1, 264/2, 265-część, 266część, 267/2-część, 267/4-część, 268-część, 269/1-część, 270/2część, 271/1, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291, 292/2, 292/3,
292/4, 292/5, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14część, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18, 295/19, 295/20, 295/21,
295/22, 295/26, 295/27, 295/28, 295/29, 295/30, 297/4, 297/5część, 298/3-część, 298/4, 298/5, 422-część, 423-część, 427część, 428, 429, 430-część, 714/2, 725/1-część, 725/2-część,
726/1-część, 727/1-część, 728/1-część 729/1–część, 730/6-część,
730/7, 730/8
39-część, 714/2, 714/3, 715/2-część, 715/3-część, 716/4-część,
717/2-część, 718/2-część, 719/5-część

Załącznik nr 3
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej
w miejscowości Krępsko.
Opis granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Krępsku
rozpoczyna się od punktu zlokalizowanego w północno-zachodnim narożu działki nr 252/1 (obręb
Krępsko). Z tego punktu granica strefy biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy
działek 252/1, 428 i 254 do północno-zachodniego naroża działki nr 255. W tym miejscu przecina
drogę (działka 427) i prowadzi po północnej stronie drogi do południowo-zachodniego naroża
działki nr 241. Tu zmienia kierunek na północny biegnąc po zachodniej granicy działki nr 241, a po
dojściu do jej północnego naroża skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż ul. Cichej (dz. nr
422) po północnych granicach działek nr 241, 240/2, 240/1, 239 i częściowo 238/9. Na wysokości
południowo-zachodniego naroża działki 237/3 granica przecina ul. Cichą i biegnie na północ
zachodnią granicą działki 237/3 a następnie na wschód północnymi granicami działek 237/3 i 237/4
dochodząc do ul. Leśnej (dz. nr 423). Tutaj skręca na południe i biegnie 25 m po wschodniej
granicy działki 237/4. Na wysokości północno-zachodniego naroża działki nr 289/1 zmienia
kierunek na wschodni, przecina ul. Leśną i biegnie północną granicą działki 289/1 dochodząc do
granicy obrębów Krępsko i Kąty. Następnie dalej po linii prostej w kierunku wschodnim
przecinając działki leśne o numerach 719/5, 718/2, 717/2, 716/4 i 715/3 obręb Kąty, drogę
powiatową (dz. nr 39) oraz działkę leśną nr 715/2 dochodząc do północno-zachodniego naroża
działki leśnej nr 714/2. Z tego miejsca granica strefy biegnie północną granicą działki nr 714/2,
(lewy brzeg dopływu spod Miękowa - dz. nr 1 w obrębie Kąty) do północno-wschodniego naroża
działki 714/2, gdzie zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą działek leśnych
714/2 i 725/2 przecinając jednocześnie granicę między obrębami Kąty i Krępsko. Po 300 m od
przecięcia granicy obrębów skręca na południowy zachód i przecinając działkę leśną 725/2, działkę
drogową nr 266 oraz działki leśne o numerach 725/1, 726/1, 727/1, 728/1, 729/1 i 730/6 prowadzi
do południowo-wschodniego naroża działki 295/20. Dalej biegnie po południowej granicy działki
295/20 następnie przecina działkę nr 295/14 prowadząc do południowo-wschodniego naroża działki
nr 295/22. Dalej prowadzi południową granicą działki nr 295/22 do granicy z działką 297/5 gdzie
skręca na południe i po 20 m dochodzi do granicy użytkowania rolnego tej działki. Następnie
biegnie na zachód po granicy użytkowania rolnego działek nr 297/5 i 298/3 dochodząc do ul. Leśnej
(działka nr 423). Przecina ją a następnie zmienia kierunek na południowy i prowadzi do północnowschodniego naroża działki 262/3 gdzie skręca na zachód i biegnie po północnej granicy tej działki
do jej północno-zachodniego naroża. Z tego miejsca biegnie na północ a następnie na zachód po
południowej granicy użytkowania terenu RV na działce nr 261/5 dochodząc do wschodniej granicy
działki nr 264/1. Tu skręca na południe prowadząc do południowo-wschodniego naroża działki
264/1 skąd biegnie dalej na zachód południowymi granicami działek 264/1 i 264/2, a następnie
południową granicą użytkowania terenu RV na działce 265 dochodząc do wschodniej granicy
działki nr 267/4. Tutaj skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki 267/4 do granicy
użytkowania pomiędzy terenami oznaczonymi symbolami RV i N na tej działce. Następnie obiera
kierunek zachodni i biegnie granicami użytkowania między terenami: RV i N działki 267/4, RV i N
oraz RVI i N działki 267/2 a także RVI i N działki 268 dochodząc do wschodniej granicy działki
269/1. Tutaj skręca na północ i biegnie wschodnią granicą działki 269/1 do granicy użytkowania
między terenami RV i RVI na tej działce. W tym miejscu ponownie skręca na zachód i biegnie po
granicy użytkowania między terenami RV i RVI działki 269/1 oraz RV i RVI działki 270/2.
Następnie skręca na północ i prowadzi po zachodniej granicy działki 270/2 do południowowschodniego naroża działki 271/1. Stąd prowadzi na zachód po południowej granicy działki 271/1
dochodząc do działki drogowej nr 430 (ul. Grzybowa). Tu zmienia kierunek i biegnie 15 m na
północ, po czym skręca na południowy zachód przecinając ul. Grzybową (dz. nr 430) i prowadząc

północną granicą działki nr 253/3 do jej północno-zachodniego naroża. Tutaj zmienia kierunek na
północny i biegnie po zachodnich granicach działek nr 253/4, 252/2 i 252/1 aż do północnozachodniego naroża działki nr 252/1 gdzie rozpoczęto opis przebiegu granic strefy.

