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Rozporządzenie
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie
nad Odrą
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.), zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia
wody zlokalizowanego przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski,
wojewóztwo lubuskie, na wniosek Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad
Odrą.
2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:
1) bezpośredniej, o powierzchni 3,41 ha, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 oraz załącznik nr
2 do rozporządzenia;
2) pośredniej, o powierzchni 494 ha, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do
rozporządzenia oraz opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:
1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych;
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
3) stosowanie komunalnych osadów ściekowych;
4) lokalizowanie instalacji do oczyszczania ścieków bytowych;
5) stosowanie nawozów w postaci płynnej;
6) stosowanie środków ochrony roślin:
a) które według zezwolenia na wprowadzenie ich do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy, są
klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
b) do celów badań lub rozwoju;
7) lokalizowanie składowisk odpadów;
8) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
9) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
10) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu,
z wyjątkiem magazynów i zbiorników gazu płynnego;
11) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
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12) serwisowanie oraz wykonywania napraw i przeglądów pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów
usługowych prowadzących taką działalność na podstawie przepisów odrębnych;
13) lokalizowanie nowych cmentarzy;
14) grzebanie zwłok zwierzęcych;
15) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej, z wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu
ludności w wodę;
16) wykonywanie odwodnień budowlanych, z wyjątkiem odwodnień krótkotrwałych;
17) lokalizowanie nowych obieków typu: parkingi, tereny przemysłowe i składowe, myjnie, warsztaty
i komisy samochodowe, stacje kontroli pojazdów, bazy transportowe oraz wykorzystywanie obszarów
potencjalnie zanieczyszczonych, bez stosowania:
a) szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu;
b) szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych.
2. Granica terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie tablic
informacyjnych, rozmieszczonych zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

DYREKTOR
REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ W POZNANIU
Dariusz Krzyżański
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Załącznik nr 1
do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 26 maja 2014 r.
MAPA STREFY OCHRONNEJ
ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą
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Załącznik nr 2
do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 26 maja 2014 r.
MAPA TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą
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Załącznik nr 3
do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 26 maja 2014 r.
MAPA TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ
ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą
w odniesieniu do szczegółowych granic podziału ewidencyjnego
SCHEMAT ROZLOKOWANIA ARKUSZY
MAP EWIDENCYJNYCH
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Załącznik Nr 4
do Rozporządzenia
Dyrektora RegionalnegoZarządu
Gospodarki Wodnejw Poznaniu
z dnia 26 maja 2014 r.

OPIS PRZEBIEGU GRANICY TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ
ujęcia wód podziemnychprzy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą
Opis granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia komunalnego wody podziemnej przy ul. Prostej
prowadzony jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara i rozpoczyna się od punktu zlokalizowanego na zachodniej
granicy działki o nr ewid. 1292 w obrębie 2, w punkcie „A” (oznaczonym w załącznikach mapowych do
rozporządzenia) o współrzędnych X 14°38’43,789” Y 52°36’51,155” (układ WGS 84), z którego biegnie na
północny-wschód przecinając działki 1292 i 1291 dochodzi do zachodniej granicy działki 1290/3 w punkcie „B” o
współrzędnych X 14°39’18,678” Y 52°6,933” (układ WGS 84). W tym miejscu granica skręca na południowywschód i biegnie wschodnią granicą działki 1291 dochodząc do jej wschodniegonarożnika. Następnie granica zmienia
kierunek na północno-wschodni, przecina działkę1304 (droga) dochodząc do północno-zachodniego narożnika działki
1298/2 i dalej wzdłuż północnej granicy działki 1298/2 dochodzi do północno-wschodniego jej narożnika. Stąd
granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecinając działkę 1/9 położoną w obrębie 3 dochodzi do
północnego narożnika działki 1/8, i stąd biegnąc wzdłuż zachodniej granicy tej działki dochodzi do południowozachodniego jej narożnika. Następnie granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przecinając działkę 3
(droga) dochodzi do północnego narożnika działki 21/3. Dalej granica biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy
działki 21/3 dochodząc do północnego narożnika działki 21/1 i obierając kierunek południowy biegnie wschodnią
granicą działki 21/1, osiągając południowy narożnik tej działki, będącym jednocześniezachodnim narożnikiem działki
17/3. Następnie granica biegnie wzdłuż południowo-zachodniej i południowo-wschodniej granicy działki 17/3 do
wschodniego narożnika tej działki i tym samym północnym narożnikiem działki 6/10. Dalej granica biegnie na
południowy-wschód, wzdłuż wschodnich granic działek 6/10 i 17/5 dochodząc do północno-wschodniego narożnika
działki 6/15. W tym miejscu granica zmienia kierunek na zachodni i południowo-zachodni, biegnąc wzdłuż północnej
i zachodniej granicy działki 6/15 oraz po północno-zachodniej granicy działki 6/14 dochodząc do jej zachodniego
narożnika. W tym miejscu granica zmienia kierunek generalnie na południowy i przebiega następująco: od północnego
narożnika działki 6/13 północno-wschodnią i południowo-wschodnią jej granicą do południowego narożnika tej
działki i zachodniego narożnika działki 6/12, kolejno południowo-wschodnią granicą działki 6/12 do południowego jej
narożnika znajdującego się na północno-wschodniej granicy działki 6/6, stąd wzdłuż północno-wschodniej i
południowo-wschodniej granicy działki 6/6 dochodzi do jej południowego narożnika, dalej południowo-zachodnią
granicą działki 8 dochodzi do jej południowego narożnika, stąd granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki
1311/3 na odcinku 123 m osiągając punkt „C” o współrzędnych X 14°40’43,060” Y 52°36’11,685” (układ WGS 84),
następnie przecinając działkę 10 w obrębie 3 oraz działki 59/2, 16/2 i 30/1 położone w obrębie 4 dochodzi do
północnego narożnika działki 30/5, i dalej biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 30/5 dochodząc do jej
południowegonarożnika, i przecinając działkę 30/1 i 29 (droga) dochodzi do północno-wschodniegonarożnika działki
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26, następnie granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 26 dochodząc do jej południowego narożnika, i stąd
przecinając działkę 32 i 63 dochodzi do północnego narożnika działki 92/3. W tym punkcie granica zmienia kierunek
na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 92/3, 91/7 i 91/3 dochodząc do północnozachodniego narożnika działki 91/3 i dalej wzdłuż wschodniej granicy działki 90/1 dochodzi do jej południowowschodniego narożnika i południowymi granicami działek 90/1, 86/6, 86/5 i 85/1 dochodzi do południowozachodniego narożnika działki 85/1, dalej granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 83 i 82 dochodząc do
południowo-wschodniegonarożnika działki 82, następnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 82 dochodzi
do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej granica przecina działkę 74/3 dochodząc do południowowschodniego narożnika działki 64/7 i biegnąc południowo-wschodnimi granicami działek 64/7, 64/6 i 64/3 dochodzi
do południowo-zachodniego narożnika działki 64/3, następnie granica przecinając działkę 113 (droga), 114 i 115
(droga) dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki 116/88, dalej południową granicą działki 116/88
dochodzi do jej południowo-zachodniego narożnika i przecinając działkę 116/78 (droga) dochodzi do południowowschodniegonarożnika działki 116/102, stąd granica biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek 116/102,
116/101, 116/100, 116/99, 116/98, 116/97 i 116/96 i dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 116/96,
przecinając działkę 116/95 i ponownie 116/78 (droga) dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki
116/50, dalej granica biegnie południowa granicą działki 116/50 osiągając jej południowo-zachodni narożnik,
następnie granica przecinając działkę 116/48 (droga) dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki 116/65
i biegnąc wzdłuż południowo-wschodnich granic działek 116/65 i 116/64 dochodzi do południowegonarożnika działki
116/64, i ponownie przecinając działkę 116/48 (droga) dochodzi do północnego narożnika działki 116/2. Z tego
miejsca przebieg granicy kieruje się na zachód, i biegnąc wzdłuż południowo-wschodnich granic działek 116/21 i
116/20 dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 116/20, i przecina działkę 182 (droga) dochodząc do
wschodniego narożnika działki 166/1, następnie południowo-wschodnią i południowo-zachodnią granicą działki
166/1 dochodzi do jej zachodniego narożnika, będącym równocześnie północno-wschodnim narożnikiem działki
166/5, stąd granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki 403/7 osiągając punkt „D” o współrzędnych X
14°39’44,945” Y 52°35’30,599” (układ WGS 84), następnie granica przecina działkę 403/7 dochodząc do
południowo-wschodniego narożnika działki 403/2, południowo-wschodnią granicą działki 403/2 dochodzi do jej
południowego narożnika i południowo-zachodnią granicą do zachodniego narożnika tej działki, kolejno granica
przecina działkę 403/7 dochodząc do zachodniego narożnika działki 403/7 będącym jednocześnie północnym
narożnikiem działki 403/5, dalej przecinając działkę 117 (droga) granica dochodzi do południowo-zachodniego
narożnika działki 385/17, i biegnąc wzdłuż południowo-wschodnich granic działek 385/2 (droga), 385/20 i 120/4
dochodzi do południowego narożnika działki 120/4. W tym miejscu granica skręca na północny-zachód i biegnie
wzdłuż zachodniej granicy działki 120/4, 120/3 dochodząc do południowego narożnika działki 120/30, i południowowschodnią granicą tej działki i działki 120/31 osiąga południowo-wschodni narożnik działki 120/31, następnie
północno-wschodnią granicą działki 120/31 dochodzi do północnego jej narożnika i przecinając działkę 385/18 i
385/2 (droga) dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 120/256, kolejno południowo-zachodnią
granicą działki 120/256 dochodzi do północnego jej narożnika i dalej południowo-wschodnią i południowo-zachodnią
granicą działki 120/245 dochodzi do jej północno-zachodniego narożnika, i przecinając działkę 385/27 dochodzi do
południowo-zachodniego narożnika działki 120/189, dalej granica biegnie zachodnią granicą działki 120/189
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dochodząc do jej północno-zachodniego narożnika, następnie wzdłuż południowej granicy działki 120/179 dochodzi
do jej południowo-zachodniego narożnika, i wzdłuż zachodniej granicy działki 120/179 dochodzi do jej północnozachodniego narożnika, następnie granica przecina działkę 385/27 i dochodzi do południowo-zachodniego narożnika
działki 120/123, dalej granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 120/123 i 120/114 dochodząc do północnozachodniego narożnika działki 120/114, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 120/113 dochodząc do jej
północno-zachodniego narożnika, następnie ponownie przecinając działkę 385/27 dochodzi do południowozachodniego narożnika działki 120/457 i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 120/457 dochodząc do jej
północno-zachodniego narożnika, kolejno granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki 120/456 i 120/455
dochodząc do północno-zachodniego narożnika działki 120/455, i granica przecinając działkę 385/27 dochodzi do jej
północnej granicy, wzdłuż której biegnie do wschodniego narożnika działki 140/5, i stąd wzdłuż północno-wschodniej
granicy działki 140/5 dochodzi do jej północnego narożnika, następnie granica przecina działkę 59/2 i 121/85
dochodząc do południowo-wschodniego narożnika działki 121/83, i dalej biegnąc wzdłuż południowej granicy działki
121/83 dochodzi do jej północno-zachodniego narożnika, następnie biegnie północną granicą działki 121/9 dochodząc
do jej północno-zachodniego narożnika. W tym miejscu granica zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż
zachodnich granic działki 393/7 oraz zachodnich granic działek 393/3, 377/2 i 417/2 dochodząc do jej północnozachodniego narożnika, następnie granica przecina działkę 9/1 (droga – ul. Sportowa) i dochodzi do południowowschodniegonarożnika działki 8/5, dalej granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki 8/5 i 8/6, kolejno wzdłuż
zachodniej granicy działki 8/6 dochodząc do jej północno-zachodniego narożnika, następnie granica biegnie wzdłuż
północnej granicy działki 8/6 do południowo-zachodniego narożnika działki 8/2 i wzdłuż zachodniej jej granicy,
następnie przecinając działkę 6 (droga) i 5/9 dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki 5/6, i biegnie
wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki 5/6 dochodząc do jej północno-zachodniego narożnika, dalej granica
biegnie wzdłuż północnych granic działek 5/5 i 5/4, dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki 4 i
biegnąc wzdłuż zachodniej granicy działki 4 dochodzi do jej północno-zachodniego narożnika, następnie granica
biegnie wzdłuż południowej, wschodniej i północnej granicy działki 5/2 dochodząc do północno-zachodniego
narożnika tej działki, dalej biegnie południową i zachodnią granicą działki 1/1 dochodząc do północno-zachodniego jej
narożnika będącym jednocześnie południowo-zachodnim narożnikiem działki 1300/5 w obrębie 2. Następnie granica
biegnie dalej wprost na północ przecinając działki 1300/5, 1300/4 (droga), 1300/3, 1293 dochodząc do punktu „A” o
współrzędnych X 14°38’43,789” Y 52°36’51,155” położonym na zachodniej granicy działki 1292 skąd rozpoczęto
opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody.

