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ROZPORZĄDZENIE NR 23/2015
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Gubińskiej w Krośnie
Odrzańskim
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych przy
ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim, powiat krośnieński, województwo lubuskie, zwaną dalej „strefą
ochronną”.
2. Strefę ochronną ujęcia stanowią:
1) teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 2, 3, 4, zlokalizowany na działkach nr 437 i 438, arkusz 4, obręb
0002, o łącznej powierzchni 3,99 ha, przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) teren ochrony pośredniej o powierzchni 25,59 ha, przedstawiony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia i opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2011 r. - Prawo wodne.
3. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
1) rolniczego wykorzystania ścieków, z wyjątkiem ścieków z hodowli ściółkowej w indywidualnych
gospodarstwach rolnych;
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem:
a) oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) wód opadowych i roztopowych, spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne
oraz obojętnych;
4) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
5) wydobywania kopalin;
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6) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich
transportu;
7) lokalizowania zakładów przemysłowych;
8) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
9) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do
obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska.
2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne.
3. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Z-ca Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
Barbara Mońka
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Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 23/2015
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2015 r.
Mapa zasięgu terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej przy ul. Gubińskiej w Krośnie
Odrzańskim
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Załącznik Nr 2
do rozporządzenia Nr 23/2015
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2015 r.
Mapa zasięgu terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej przy ul. Gubińskiej w Krośnie
Odrzańskim
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Załącznik Nr 3
do rozporządzenia Nr 23/2015
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2015 r.
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie wyznaczonego terenu ochrony pośredniej
ujęcia wody podziemnej przy ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nr obrębu
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002

Arkusz mapy
4
4
4
4
4
4
4

Nr Działki
416
439/1
439/2
440/2
440/3
440/7
440/12

Powierzchnia [ha]
0,15
9,34
0,0087
0,009
0,018
3,79
12,27
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Załącznik Nr 4
do rozporządzenia Nr 23/2015
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2015 r.
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej przy ul. Gubińskiej
w Krośnie Odrzańskim
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej rozpoczęto od najbardziej
wysuniętego na północ punktu terenu ochrony pośredniej, tj. od najbardziej wysuniętego na północ
narożnika działki nr 416 (droga), zlokalizowanego w pobliżu torów kolejowych (działka nr 393)
i poprowadzono przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Granica rozpoczyna swój bieg od najbardziej wysuniętego na północ narożnika działki nr 416 (obręb
0002) i kieruje się na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 393, na której zlokalizowane są tory
kolejowe i dalej wzdłuż wschodniej granicy działki nr 436 (droga), aż do południowo-zachodniego
narożnika działki nr 439/1. Z narożnika granica w dalszym ciągu biegnie w kierunku południowym,
wschodnią granicą działki nr 436, aby po ok. 340 m skręcić na wschód, przecinając teren działek nr 440/12
i 440/7, osiągając ostatecznie wschodnią granicę działki nr 440/7. Stąd granica podąża przez ok. 300 m
w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy, aż do południowo-wschodniego narożnika działki
nr 439/1. Z narożnika granica biegnie również na północ wschodnią granicą działki nr 439/1, aż do działki
nr 416 (droga). Następnie granica przecina drogę i biegnie północną granicą działki nr 416 w kierunku
północno-zachodnim, aż do jej najbardziej wysuniętego na północ narożnika, a zarazem najbardziej
wysuniętego na północ punktu terenu ochrony pośredniej, od którego rozpoczęto opis przebiegu granicy
terenu ochrony pośredniej.

