ROZPORZĄDZENIE nr 5 /2010
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W GDAŃSKU
z dnia 5 paŜdziernika 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie
wsi Górna Grupa gm. Dragacz
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U.z 2005 r., Nr
239,poz.2019, ze zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie
wsi Górna Grupa w gminie Dragacz połoŜonej w powiecie świeckim w województwie
kujawsko-pomorskim składającą się z:
1) terenu ochrony bezpośredniej,
2) terenu ochrony pośredniej.
2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1215 m² .
Terenem ochrony bezpośredniej obejmuje się oddzielnie studnie nr 2 i nr 5 oraz oddzielnie
studnie nr 3 i nr 4. Opis granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 4,06 km². Opis granic
terenu ochrony pośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie stanowi załącznik nr 2 do
rozporządzenia .
4. Przebieg granic strefy ochronnej ujęcia wód w Górnej Grupie przedstawiono na
mapach stanowiących załączniki nr 3 a-c do rozporządzenia, w tym:
a) tereny ochrony bezpośredniej ujęcia przedstawione są w zał.nr 3 a-b ,
b) teren ochrony pośredniej ujęcia przedstawiony jest w zał.nr 3 c.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŜytkowania gruntów na cele nie
związane z eksploatacją ujęcia.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej nakazuje się:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemoŜliwiający przedostawanie się ich do
obudów studni słuŜących do poboru wody ;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych,
przeznaczonych do uŜytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń słuŜących do
poboru wody;
1

) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. 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 i Nr
147,poz.1033, Nr 176 poz.1238, Nr 181,poz.1286, i Nr 231,poz.1704, z 2008r. Nr 199,poz.1227 i Nr
227,poz.1505 , z 2009 r., Nr 168,poz.1323,Nr 215,poz.1664 , z 2010 r. Nr 44,poz.253, Nr 96, poz.620, Nr 106,
poz. 675,oraz Nr 123,poz.835 )

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze
urządzeń słuŜących do poboru wody,
3. Teren ochrony bezpośredniej naleŜy ogrodzić a jego granice oznakować poprzez
umieszczenie na ogrodzeniu tablic zawierających informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu
osób nieupowaŜnionych zgodnie ze wzorem ustalonym w treści Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie
ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r. Nr 136 poz. 1457, z 2005 r. Nr 250 poz.2506) .
§ 3. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:
1) wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, z wyjątkiem odprowadzanych na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego,
2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych,
3) stosowania środków ochrony roślin innych niŜ dopuszczone do stosowania w strefach
ochronnych ujęć wody;
4) stosowania wyŜszych niŜ zalecane dawek środków ochrony roślin dopuszczonych do
stosowania w strefach ochronnych ujęć wody;
5) stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach przekraczających „Zalecenia
nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych uŜytków zielonych” zawarte w instrukcji
upowszechnieniowej nr 151 z 2008 r. wydanej przez Instytut Uprawy NawoŜenia i
Gleboznawstwa –PIB Puławy,
6) lokalizowania i rozbudowy składowisk odpadów komunalnych ,niebezpiecznych, innych
niŜ niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych,
7) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
8) lokalizowania zakładów przemysłowych i inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć
wymagających bądź mogących wymagać raportu o oddziaływaniu na środowisko w
rozumieniu ustawy z dnia 3 paŜdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199,poz.1227,z póŜn.zm.),
9) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt,
10) lokalizowania magazynów, baz i stacji paliw płynnych, a takŜe rurociągów do ich
transportu,
11) lokalizowania magazynów substancji, o których mowa w:
a) załączniku nr 11 do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz.984.ze zm.),
b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 233, poz.1987);
c) rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów
niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U.
Nr 107, poz.742),
12) lokalizowania budownictwa mieszkaniowego ,usługowego, handlowego, przemysłowego
i turystycznego bez wcześniejszego skanalizowania terenu bądź wyposaŜenia go w
oczyszczalnie ścieków lub bez zgody właściciela kanalizacji do włączenia tych obiektów
w istniejącą sieć kanalizacyjną,
13) urządzania obozowisk ,
14) budowy nowych parkingów ,z wyjątkiem posiadających uszczelnioną powierzchnię
i podłączonych do kanalizacji,
15) lokalizowania cmentarzy i rozbudowy istniejącego cmentarza,

16) grzebania zwłok zwierzęcych ,
17) lokalizowania zbiorczych oczyszczalni ścieków;
18) lokalizowania warsztatów i komisów samochodowych bez uszczelnienia powierzchni i
bez odwodnienia miejsc postojowych i stanowisk naprawczych,
19) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami wyposaŜonymi w systemy
odprowadzające i oczyszczające ścieki,
20) prowadzenia odwodnień budowlanych bez określenia ich skutków na ujęcie wody,
21) prowadzenia prac melioracyjnych, z wyjątkiem prac mających na celu konserwację
rowów melioracyjnych ,cieków powierzchniowych i urządzeń wodnych zapewniających
droŜność i funkcjonalność tych urządzeń i zbiorników ,
22) eksploatacji kopalin spod wody i poniŜej rzędnej 35 m npm,
23) wykorzystywania czynnych i poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych do
magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
24) wykorzystywania popiołów ,ŜuŜli, osadów ściekowych oraz zanieczyszczonej ziemi
pochodzącej z wykopów lub nasypów do rekultywacji terenów zdegradowanych,
25) magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach prowadzonej
działalności innej niŜ eksploatacja kopalin oraz rekultywacja wyrobisk górniczych
i terenów zdegradowanych,
26) budowy dróg publicznych z wyjątkiem dróg gminnych,
27) wykorzystywania popiołów i ŜuŜli do budowy dróg,
28) przewozu drogowego po drogach lokalnych towarów niebezpiecznych , o których mowa
w rozporządzeniu w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy
podlega obowiązkowi zgłoszenia,
29) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej ,poza słuŜącymi zwykłemu korzystaniu z
wód .

§ 4. Granice terenu ochrony pośredniej naleŜy oznakować przez umieszczenie,
w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych
charakterystycznych punktach terenu tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy
ochronnej ujęcia zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 maja
2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z
2004 r. Nr 136 poz. 1457,z 2005 r. Nr 250 poz.2506) .
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 5 /2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku z dnia 5 paŜdziernika 2010 r.
Opis granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie
Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone są na mapach stanu prawnego, które
dostępne są do wglądu w siedzibie Gminy Dragacz, będącej właścicielem ujęcia i jego
infrastruktury technicznej oraz będącej zarządcą w imieniu Skarbu Państwa części działek
połoŜonych w strefie ,w tym w całości terenu ochrony bezpośredniej.
Opis szczegółowy granicy terenu ochrony bezpośredniej ujęcia według mapy ewidencyjnej w
skali 1 : 500
Teren ochrony bezpośredniej obejmuje dwie ogrodzone działki „wodociągowe”:
na jednej z nich znajdują się studnie nr 2 i nr 5 ,a na drugiej studnie nr 3 i nr 4.
Działkę wodociągową ,na której połoŜone są studnie nr 2 i nr 5,stanowi część działki o
nr ewidencyjnym 170/2 -nie obejmująca stacji uzdatniania wody oraz zbiorników
wyrównawczych.
Opis granicy tej części terenu ochrony bezpośredniej prowadzony zgodnie z ruchem
wskazówek zegara rozpoczyna się w północno-zachodnim jego naroŜniku połoŜonym 19 m
od północno-zachodniego naroŜnika działki nr 170/2.Granica stąd biegnie wzdłuŜ ogrodzenia
na odcinku 33,5 m do północno-wchodniego naroŜnika terenu ochrony bezpośredniej
obejmującego studnie nr 2 i nr 5.Tam skręca pod katem prostym na południowy zachód i
biegnie na odcinku 14 m do południowo-wschodniego naroŜnika tej części terenu ochrony
bezpośredniej.Tutaj skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie na odcinku 33 m do
południowo-zachodniego naroŜnika terenu ochrony bezpośredniej.Tam skręca na południowy
wschód i biegnie na odcinku 12,5 m do zachodniego naroŜnika terenu ochrony bezpośredniej
czyli do punktu początkowego opisu granicy.
Działka ,na której połoŜone są studnie nr 3 i nr 4 , składa się z części działek o nr
ewidencyjnych 176/18,176/2 i 178/4.
Opis granicy tej części terenu ochrony bezpośredniej prowadzony zgodnie z ruchem
Wskazówek zegara rozpoczyna się w północno-zachodnim jego naroŜniku połoŜonym w
odległości 9 m na zachód od północno-zachodniego naroŜnika działki nr 176/2. Granica stąd
biegnie w kierunku na południowy wschód równolegle do północnej granicy działki nr 176/2
na odcinku 30 m. Na wysokości północno-wschodniego naroŜnika działki nr 176/2 granica
zmienia kierunek na bardziej południowy i po 20 m osiąga północno-wschodni naroznik tej
części terenu ochrony bezpośredniej obejmującej studnie nr 3 i nr 4 .Tutaj granica skręca na
południowy zachód i po 13 m dochodzi do południowo-wschodniego naroŜnika działki
wodociągowej. Tutaj skręca na północny zachód i biegnie na odcinku 52 m do południowozachodniego naroŜnika tej części terenu ochrony bezpośredniej.Tutaj granica skręca na
północny wschód i biegnie na docinku 14,5 m do północno-zachodniego naroŜnika działki
wodociągowej czyli do punktu początkowego opisu granicy.
Granice terenu ochrony bezpośredniej wkreślono na mapy, stanowiące załącznik nr 3a
oraz nr 3 b do rozporządzenia.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 5 /2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 5 paŜdziernika 2010 r.

Opis granic terenu ochrony pośredniej ujęcia wód w Górnej Grupie
Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone są na mapach stanu prawnego, które
dostępne są do wglądu w siedzibie Gminy Dragacz , będącej właścicielem ujęcia i jego
infrastruktury technicznej oraz części działek połoŜonych w strefie ,w tym w całości terenu
ochrony bezpośredniej. Inwentaryzację działek w obrębie terenu ochrony pośredniej wg stanu
z 2010 r. podano w załączniku do wniosku .
Opis szczegółowy granic terenu ochrony pośredniej ( wg mapy ewidencyjnej w skali
1:10 000)
Opis przebiegu granicy terenu strefy pośredniej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
rozpoczyna się w północnej części (Obręb Grupa), w północno - wschodnim naroŜniku
działki 3158/2. Stąd, wschodnią granicą działki 3158/2_1 kieruje się na południowy – wschód
do północno – zachodniego naroŜnika działki 4, gdzie skręca na wschód i północną granicą tej
działki dochodzi do jej północno – wschodniego naroŜnika. Tutaj granica przybiera kierunek
północno – wschodni i przecinając działkę 3157/1_1 dochodzi do południowo – zachodniego
naroŜnika działki 3157/3_1 i dalej przecinając tą działkę osiąga północno – wschodni jej
naroŜnik. Po skręceniu na wschód, północną granicą działki 3157/6_1 dochodzi do jej
północno – wschodniego naroŜnika, w którym skręca na południowy – wschód i dochodzi do
południowo – wschodniego naroŜnika działki 3157/6_1, w którym zmienia kierunek na
południowy – wschód i przecinając działkę leśną 3156/3_1 dochodzi do jej południowo –
wschodniego naroŜnika. Z tego naroŜnika, kierując się na południowy – wschód, wschodnią
granicą działki 3179/1_1 dochodzi do północno – zachodniego naroŜnika działki 3178/3_1,
z którego biegnie dalej na południowy – wschód przecinając działkę 3178/3_1, do północno –
zachodniego naroŜnika działki 134_1. Tutaj granica skręca na wschód i biegnąc północna
granicą działki 134_1 i 125/1_1 (droga) dochodzi do północno – wschodniego naroŜnika
działki 125/1_1, gdzie skręca na południe i biegnąc na odcinku około 50 m wschodnią granicą
działki 125/1_1 dochodzi na wysokość zachodniego naroŜnika działki 538_1. Po skręcie na
południowy – wschód przecinając działkę 537_1 (droga) biegnie południową granicą działki
538_1 do jej południowo – wschodniego naroŜnika i dalej po przecięciu działki 509_1 (droga)
dochodzi do północno – zachodniego naroŜnika działki 516_1, w którym skręca na
południowy – zachód dochodząc do południowo – zachodniego naroŜnika działki 516_1, w
którym ponownie skręca na południowy – wschód dochodząc do południowo – wschodniego
jej naroŜnika, gdzie skręca na południe i biegnąc wschodnimi granicami działek 515_1 i
514_1 dochodzi do południowo – zachodniego naroŜnika działki 521_1 i dalej na wschód jej
południową granicą przecinając działkę 527_1 (droga) osiąga południowo – zachodni
naroŜnik działki 531_1. Z tego naroŜnika granica kieruje się na południe i wschodnią granicą
działki 527_1 dochodzi do południowo – zachodniego naroŜnika działki 533_1, w którym
skręca na wschód i biegnąc północną granicą działek 534_1 i 535/2_1 dochodzi do zachodniej

granicy działki 148 (droga krajowa) i przecinając ją osiąga jej granicę wschodnią. Po
skręceniu na południe, biegnąc wschodnią granicą działki 148 dochodzi do południowo –
zachodniego naroŜnika działki 259/1_2, w którym skręca na południowy – wschód dochodząc
do jej południowo – wschodniego naroŜnika, z którego biegnie dalej na południe zachodnią
granicą działki 259/4_2 do jej południowo – zachodniego naroŜnika. Tutaj granica zmienia
kierunek na wschodni i południową granicą działki 259/4_2 dochodzi do jej południowo –
wschodniego naroŜnika, gdzie skręca na południe i biegnąc zachodnią granicą działki 265_1
(droga) na odcinku około 70 m osiąga wysokość północno – zachodniego naroŜnika działki
272_1 i skręca na wschód biegnąc północną granicą działki 272_1 do jej północno –
wschodniego naroŜnika, gdzie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działek 272_1 i
276_1 do północnej granicy działki 279_1, i dalej drogą polną dochodzi do jej południowej
granicy, na której skręcając w kierunku wschodnim i dochodzi do północno – wschodniego
naroŜnika działki 281_1. W naroŜniku tym granica zmienia kierunek na południowo –
zachodni i biegnie wschodnimi granicami działek 281_1 i 282_1 do północnej granicy działki
283_1 (rów) i po jej przecięciu z naroŜnika działki 301/2_1 kieruje się na wschód biegnąc
południową granicą działki 283_1 na odcinku około 105 m. Tutaj granica skręca na
południowy – zachód i przecinając działki 301/2_1, 301/1_1, 303_1 i 304_1 wzdłuŜ granicy
wydzielenia bonitacyjnego pomiędzy ŁIII a ŁIV dochodzi do północnej granicy działki 330/1
(droga). Po przecięciu działki 330/1 skręca na południowy – wschód biegnąc jej południową
granicą do północno – wschodniego naroŜnika działki 360_1, w którym skręca na południowy
– zachód biegnąc wschodnią granicą tej działki do jej południowo – wschodniego naroŜnika i
dalej, przecinając działkę 357_1 osiąga południową granicę działki 357_1 w punkcie
wydzielenia granicy bonitacyjnej pomiędzy PsIII a ŁIV. Tutaj granica skręca na południowy
wschód i biegnie południową granicą działki 357_1 na odcinku 50 m do drogi polnej na
granicy wydzielenia bonitacyjnego pomiędzy ŁIII a Lz, po czym skręca na południowy –
zachód i biegnąc zachodnią granicą drogi polnej przecina działkę 345/9_1 i osiąga północno –
wschodni naroŜnik działki 345/6_1. Dalej biegnie wschodnią granicą działki 345/6_1
osiągając północno – zachodni naroŜnik działki 378_1. Po zmianie kierunku na południowo –
wschodni, północną granicą działki 378_1 dochodzi do północno – wschodniego jej
naroŜnika, w którym zmienia kierunek na południowo – zachodni i biegnąc wschodnią
granicą działki 378_1 dochodzi do północnej granicy działki 374_1(droga) i po jej przecięciu
zmienia kierunek na południowo – wschodni biegnąc południową granicą drogi na odcinku 75
m, do drogi gruntowej, gdzie skręca na południowy – zachód. Zachodnią granicą tej drogi,
przecinając działki 165/1_1 (Obręb Stare Marzy), 175/1_1 i 168/1 (droga) dochodzi do
północno – wschodniego naroŜnika działki 167/1_1 i biegnie dalej wschodnią granicą działek
167/1_1 i 157/4_1, i dalej wschodnią stroną drogi gruntowej przecinając działki 150/4_1 i
151/22_1 osiąga północno – zachodni naroŜnik działki 146/1_1, gdzie zmienia kierunek na
północno – zachodni i wschodnią oraz południową granicą działki 151/24_1 (droga) dochodzi
do północnego naroŜnika działki 151/20_1, w którym zmienia kierunek na południowo –
zachodni i zachodnią granicą działki 151/20_1 dochodzi do jej południowo - zachodniego
naroŜnika. Dalej granica biegnie na północny – zachód, do północno – zachodniego naroŜnika
działki 145/1_1, z którego przybiera kierunek południowo – zachodni. Biegnąc zachodnią
granicą działki 145/1_1 i przecinając działki 137/6_1, 137/4_1, 130/1_1 dochodzi do
wschodniego naroŜnika działki 125/3_1 i biegnie dalej wschodnią granicą tej działki do jej
południowo – wschodniego naroŜnika, gdzie skręca na północny – zachód i biegnie
południową granicą działki 125/3_1 na odcinku 135 m do granicy wydzielenia bonitacyjnego
pomiędzy RIVa a ŁIV. Tutaj granica skręca na południowy – zachód i po przecięciu działek
119_1, 123_1 dochodzi do zachodniej granicy drogi polnej na działce 122/3_1 i dalej do
południowej granicy działki 122/3_1 gdzie ponownie skręca na północny – zachód i biegnie
południową granicą działki 122/3_1 na odcinku 60 m do drogi polnej, po czym skręca na

południowy – zachód i zachodnią granicą tej drogi dochodzi do północnej granicy działki
115/4_1 (droga). Tutaj granica skręca na północny – zachód i północną granicą działki
115/4_1 dochodzi do wschodniej granicy działki 110_1 (droga), gdzie skręca na północ i
biegnąc wschodnią granicą drogi dochodzi do północno – zachodniego naroŜnika działki
190_1 (Obręb Grupa). Z tego naroŜnika granica przecinając drogę dochodzi do naroŜnika
działki 145_1 –droga (Obręb Górna Grupa) i jej wschodnią i północną stroną dochodzi do
południowo – zachodniego naroŜnika działki 121_1, gdzie skręca na północ i zachodnią
granicą działki 121_1 dochodzi do granicy działki 18/2_1 (droga krajowa). Tutaj granica
skręca na południowy – zachód i południową granicą drogi krajowej dochodzi do północno –
zachodniego naroŜnika działki 144/1_1, gdzie skręca na zachód i po przecięciu drogi krajowej
dochodzi do wschodniego naroŜnika działki 102/2_1. Dalej granica strefy biegnie na
północny – zachód, północnymi granicami działek 102/2_1 i 102/1_1 do północno –
zachodniego naroŜnika działki 102/1_1, gdzie granica przybiera kierunek południowo –
zachodni, i zachodnimi granicami działek: 102/1_1, 100_1, przecinając działkę 101_1
dochodzi do granicy działki 64_1. Utrzymując generalny kierunek południowo – zachodni
granica strefy biegnie północną i zachodnią granicą działki 64_1, a następnie wschodnią
granicą działki 63_1 do południowo – wschodniego naroŜnika działki 62_1, gdzie skręca na
zachód biegnąc południowymi granicami działek: 62_1, 61_1, 60_1, 59_1, 58_1, 57_1, 56_1,
55_1, 53/3, 51_1, 49_1, 46_1, 44_1 dochodząc do południowo – zachodniego naroŜnika
działki 44_1. Tutaj granica skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki
44_1 do północno – wschodniego naroŜnika działki 38_1 (droga), gdzie skręca na zachód
biegnąc północną granicą działki 38_1, a następnie południową granicą działki 32_1 (droga)
dochodzi do jej zachodniej granicy. Granicą tą przechodzi na północ do południowej granicy
działki 3180/1_2, którą biegnie do północno – zachodniego naroŜnika działki 31/3_1. Z tego
naroŜnika, przecinając działki 3180/1_2 i 3181_2 granica strefy dochodzi do drogi leśnej
przy zachodniej granicy działki 3181_2, gdzie skręca na północ i biegnie zachodnią granicą
działek 3181_2 i 3161/1_3 (Obręb Grupa plac) na odcinku około 785 m, po czym skręca na
wschód i przecinając działki 3161/1_3, 96_2 (droga), 3161/2_3, 3160/1_3 i 3159_3 dochodzi
do wschodniej granicy działki 3159_3, gdzie skręca na północ i biegnąc tą granicą po około
250 m dochodzi do północno – wschodniego naroŜnika działki 3159_3. Z tego naroŜnika
granica strefy skręca na północny – wschód i biegnąc północnymi granicami działek
3158/1_3 i 3158/2_1 ( Obręb Grupa), przecinając działkę 95_2 (droga) dochodzi do północno
– wschodniego naroŜnika działki 3158/2_1 osiągając tym samym początkowy punkt opisu
przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej.

Granice terenu ochrony pośredniej wkreślono na mapę, stanowiącą załącznik nr 3 c
do rozporządzenia.

Wykaz działek terenu ochrony pośredniej ujęcia wody
w Górnej Grupie
Obręb - arkusz
Grupa

Nr działki
3157/3_1(część), 3157/1_1(część), 3157/6_1, 3157/4_1,3157/7_1, 3156/3_1, 3156/2_1,
3179/1_1, 134_1, 135_1, 138_1, 3179/2_1, 9/2, 9/1, 11/1, 619_1, 6/1-x, 10/1_1, 11/2_1,
6/1-v, 3157/2_1, 4_1, 3158/2_1, 123/1_1(droga), 500_1, 501_1, 502_1, 503_1, 504_1,
505_1, 506_1, 57_1, 509_1(droga), 515_1, 514_1, 513_1, 512_1, 510_1, 522_1, 523_1,
511_1, 524_1, 525_1,526_1, 588_1, 589_1, 590_1, 595_1, 592_1, 527_1(droga - część),
593_1, 534_1,535/2_1, 594_1, 141_1(droga), 144/1_1, 144/2_1, 144/3_1, 596_1, 597_1,
598_1, 599_1, 600_1, 601_1, 603_1, 581_1, 582_1, 583_1, 576_1(droga), 577_1, 578_1,
579_1, 567_1, 568_1, 569_1, 145/1_1, 611_1, 602_1(droga), 606_1(droga), 587_1,
565_1, 564_1, 586_1, 618_1, 607_1, 608_1, 609_1, 572_1, 570_1, 571_1, 573_1, 574_1,
615_1, 614_1, 610_1, 611_1, 612_1, 613_1, 616_1, 568_1(droga), 575_1, 580/1_1,
586/2_1, 259/3_2, 260_1, 261_1, 263/1_1, 262_1, 263/2_1, 272_1, 266, 267_1,
265_1(droga), 276/1_1, 268_1, 269_1, 281_1, 282_1, 270_1, 146_1, 285_1,
283_1(droga), 286/2_1, 301/2_1, 301/1_1, 303_1(część), 304_1(część), 330/1(droga),
359/1_1, 360_1, 358_1, 357_1, 331_1, 333_1, 352_1, 353_1, 335_1, 354_1(droga),
338_1, 336_2, 342_1, 345/9_1, 345/6_1, 345/5_1, 345/4_1, 345/4_1, 345/3_1, 345/2_1,
345/11_1, 345/10_1, 368_1, 378_1, 367_1, 375_1, 382_1, 372_1, 364_1, 363_1,
348/2_1, 349/2_1, 348/1_1, 374_1(droga), 349/1_1, 350_1,

Górna Grupa

1/1_1,1/2 _1,118_1, 119/1_1, 119/2_1, 2_1(droga), 3_3, 4_1, 5_1(droga), 6_1, 7/1_1,
19_1(droga), 17/6_1, 7/2_1, 8/3_1, 16/2_1, 17/2_1, 17/4_1, 121_1, 120_1, 17/3_1,
16/3_1, 16/6_1, 16/5_1, 146_1, 15_1, 14_1, 9/1_1, 8/2_1, 10_1, 11_1, 12/1_1, 12/2_1,
18/2_1(droga), 13_1, 8/1_1, 12/3_1, 27/5_1, 27/6_1, 27/8_1, 27/7_1, 24_1, 22_1,
20/3_1, 20/1_1, 21_1, 20/4_1, 23_1, 25_1, 3180/2_2, 3180/1_2(część),32_1,
3181_2(część), 44_1, 46_1, 49_1, 51_1, 53/1_1, 53/2_1, 53/3_1, 55_1, 56_1, 57_1,
58_1, 59_1, 60_1, 61_1, 62_1, 63_1, 66_1, 65_1, 28_1, 27/1_1, 101_1, 181/1_1,
181/2_1, 182_1,

Stare Marzy

160/2_1, 160/3_1, 165/1_1, 175/1_1 (część), 166_1, 164/1_1, 161_1, 159/1_1, 155/2_1,
157/2_1, 157/3_1, 163/1_1, 167/1_1, 157/4_1, 151/21_1, 151/23_1, 151/22_1, 151/24_1,
3210/4_1,

151/18_1,

3210/6_1,

144_1,

142/1_1,

141/1_1,

110_1,

137/2_1,

137/6_1(część), 137/4_1, 125/3_1, 124/1_1, 124/3_1, 123_1, 122/4_1, 122/3_1, 115/2_1
Grupa plac

3161/1_3, 96_2(droga), 3161/2_1(część), 3160/2_3 3160/1_3(część), 3159_3(część),
3158/1_3, 95_2(droga, część)

