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Rozporządzenie nr 1/2005 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 4 marca 2005r. 
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „MAŁA NIESZAWKA” 

w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie 
 
Na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz.1229, 
zm: Dz.U. z 2001r. Nr 154 poz.1803, z 2002r. - Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 233 
poz.1957, Nr 238 poz.2022, z 2003 r.- Nr 80 poz.717, Nr 165 poz.1592, Nr 190 poz.1865, Nr 228 
poz.2259,z 2004 r.-Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 116 poz.1206 i Nr 273 poz.2703), na 
wniosek Toruńskich Wodociągów Sp.z o.o. w Toruniu, zarządza się co następuje: 
     

§ 1.1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „MAŁA NIESZAWKA" 
składającą się z: 
1) terenu ochrony bezpośredniej, 
2) terenu ochrony pośredniej . 

2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje grunty wokół poszczególnych studni w 
promieniu minimum 5-8 m od studni ,z wyjątkiem studni nr 1A mającej wspólny teren ochrony 
bezpośredniej ze stacją wodociągową, których aktualną lokalizację określono w załączniku nr 1 
do niniejszego rozporządzenia.  

3. Teren ochrony pośredniej obejmuje teren zlokalizowany wewnątrz terenu wyznaczonego 
na podstawie modelowania matematycznego wg programu Ground Water Vistas w oparciu o 
izochronę 25-letniego dopływu wód do ujęcia, z uwzględnieniem wielkości udokumentowanych 
zasobów eksploatacyjnych wód oraz planowanej rozbudowy ujęcia i wzrostu poziomu poboru 
wód w czasie. Granice zasięgu terenu ochrony pośredniej dla wniosku o ustanowienie strefy   dla 
części zasobów eksploatacyjnych w wysokości Q=820 m3/h,określono w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia. 
     
     § 2.1. Z uwagi na zróŜnicowane wymagania dotyczące  ochrony ujęcia wyróŜnia się w obrębie 
terenu ochrony pośredniej teren o zaostrzonych warunkach ochrony. 
          2.Granice terenu o zaostrzonych warunkach ochrony określono w załączniku nr 4 do roz- 
porządzenia. 
 
      § 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŜytkowania gruntów i wody 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 urządzeń 

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, 

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń słuŜących do poboru  wody, 

5) ogrodzić teren strefy dla poszczególnych studni , 
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6) oznakować teren strefy poprzez umieszczenie na ogrodzeniu tablic zawierających informacje  
o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupowaŜnionych. 

 
   § 4. 1. W obrębie terenu ochrony pośredniej o zaostrzonych warunkach ochrony 

zakazuje się: 
1) wprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do gruntu i wód powierz- 
      chniowych, 
2) rolniczego wykorzystania ścieków i gnojowicy, 
3) stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach przekraczających 100 kg/ha/rok 

NPK, 
4) stosowania środków ochrony roślin oraz herbicydów nie dopuszczonych do stosowania w 

strefach ochrony pośredniej ujęć wody, zgodnie z obwieszczeniem, w sprawie wykazu 
środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, publikowanym w dzienniku 
urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa,  

5) stosowania ponadnormatywnych dawek środków ochrony roślin i herbicydów dopuszczonych 
do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć,  

6) lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
7) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 
8) budowy osiedli mieszkaniowych , 
9) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, 
10) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji a takŜe 

rurociągów do ich transportu,  
11) budowy stacji paliw, 
12) urządzania parkingów i obozowisk za wyjątkiem miejsc postojowych niezbędnych  do 

obsługi zabudowy mieszkaniowo-usługowej istniejącej na terenie strefy, 
13) mycia pojazdów mechanicznych, 
14) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych, 
15) eksploatacji kopalin, 
16) przewoŜenia materiałów niebezpiecznych, podlegajacych zgłoszeniu Wojewódzkiemu Ko- 
      mendantowi Policji i Wojewódzkiemu Komendantowi StraŜy PoŜarnej, po drogach publicz- 
      nych, 
17) rozbudowy sieci dróg publicznych (nie dotyczy modernizacji dróg istniejących), 
18) wykonywania odwodnień budowlanych – nie dotyczy prac związanych z funkcjonowaniem 

ujęcia, 
19) wykonywania pali wbijanych oraz wykopów prowadzących do ograniczenia miąŜszości 

strefy aeracji poniŜej 6 m, 
20) lokalizowania nowych ujęć wody,w tym studni kopanych i wierconych, nie ujętych w 

dokumentacji hydrogeologiczej zasobów eksploatacyjnych  wód z utworów czwarto-
rzędowych ujęcia Mała Nieszawka w Toruniu – zatwierdzonej decyzją Wojewody Kujawsko- 
Pomorskiego znak OS.I.7441/2/27/012 z 2001 r. 

 
2. W obrębie terenu strefy pośredniej o zaostrzonych warunkach ochrony nakazuje 
się: 

1) wprowadzenie znaków drogowych przy drogach publicznych zakazujących ruchu pojazdów 
przewoŜących materiały niebezpieczne podlegające zgłoszeniu Wojewódzkiemu Komen-
dantowi Policji oraz Wojewódzkiemu Komendantowi StraŜy PoŜarnej , 
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2) wykonanie raportów oddziaływania na środowisko dla projektowanych na tym terenie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( nie wymienionych w § 4.1), 
dla których obowiązek sporządzenia raportu w trybie art.51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62 poz.627) moŜe być wymagany – ze 
szczególnym uwzględnieniem rozpoznania zagroŜeń wód podziemnych oraz określeniem 
niezbędnych działań zapobiegającym tym zagroŜeniom, 

3) likwidowanie na bieŜąco nieczynnych (zbędnych) otworów badawczych i studni, 
4) w terminie do dnia 31 grudnia 2006r. przeprowadzenie modernizacji sieci obserwacyjnej . 
 
      § 5.  1. Na terenie  ochrony pośredniej  zakazuje się: 
1) wprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do gruntu i wód powierz- 

chniowych, 
2) rolniczego wykorzystania ścieków i gnojowicy, 
3) stosowania środków ochrony roślin oraz herbicydów nie dopuszczonych do stosowania w 

strefach ochrony pośredniej ujęć wody, zgodnie z obwieszczeniem, w sprawie wykazu 
środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, publikowanym w dzienniku 
urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa,  

4) stosowania ponadnormatywnych dawek środków ochrony roślin i herbicydów dopuszczonych  
do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć,  

5) lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
6) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 
7) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt (przebudowa 

lub modernizacja zakładów istniejących winna być poprzedzona sporządzeniem ekspertyzy 
dotyczącej oceny wpływu przewidywanych zmian na środowisko gruntowo-wodne), 

8) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji a takŜe 
rurociągów do ich transportu , 

9) budowy stacji paliw, 
10) urządzania obozowisk i parkingów (z wyjątkiem niezbędnych parkingów osiedlowych i przy- 

ulicznych oraz na terenach istniejących firm), 
11) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych, 
12) eksploatacji kopalin,  
13)  lokalizacji nowych ujęć wody podziemnej, w tym studni kopanych i wierconych, nie uwzglę- 

dnionych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód z utworów 
czwartorzędowych  ujęcia Mała Nieszawka w Toruniu- zatwierdzonej decyzją Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego znak OS.I.7441/2/27/012 z 2001 r. 

14) budowy autostrad i dróg publicznych o znaczeniu ponad lokalnym (zakaz nie dotyczy 
modernizacji dróg istniejących, budowy dróg na istniejących osiedlach w sposób nie 
wymagający wymiany gruntu oraz budowy projektowanej ,południowej obwodnicy Torunia – 
z zastrzeŜeniem zawartym w § 5 ust.2 pkt 1), 

15) wykonywania wykopów, prowadzących do ograniczenia miąŜszości strefy aeracji poniŜej 6m 
 

2. Na terenie ochrony  pośredniej nakazuje się: 
1) odprowadzanie ścieków opadowych z projektowanej południowej obwodnicy Torunia       

poza strefę ochronną ujęcia Mała Nieszawka, poprzez system zbiorczy kanalizacji 
       deszczowej, 
2) ograniczenie ruchu pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne wyłącznie do 

przewozów kolejowych oraz planowanej obwodnicy południowej miasta Torunia 
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wyposaŜonej w odpowiednie zabezpieczenia mające na celu przeciwdziałanie skutkom 
awarii,  

3) wprowadzenie znaków drogowych na drogach publicznych z wyjątkiem planowanej 
obwodnicy miasta Torunia, zakazujących ruchu pojazdów przewoŜących materiały niebezpie 
czne  podlegające zgłoszeniu Wojewódzkiemu Komendantowi Policji i Wojewódzkiemu Ko- 
mendantowi StraŜy PoŜarnej, 

4) wykonanie raportów oddziaływania na środowisko dla projektowanych na tym terenie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( nie wymienionych w § 5.1.), 
dla których obowiązek sporządzenia raportu w trybie art.51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62 poz.627) moŜe być wymagany – ze 
szczególnym uwzględnieniem rozpoznania zagroŜeń wód podziemnych oraz określeniem 
niezbędnych działań zapobiegających tym zagroŜeniom, 

5) likwidowanie na bieŜąco nieczynnych (zbędnych) otworów badawczych i studni, 
6) stosowanie środków chemicznych wymienionych w wykazie środków stosowanych w 

leśnictwie, dopuszczonych do stosowania na terenie strefy ochronnej ujęcia ,opracowanym 
przez Instytut Badawczy Ochrony Lasów w Sękowinie-w  terminie po dniu 1 stycznia 2006r., 

7) przeprowadzenie modernizacji sieci obserwacyjnej - w  terminie do dnia 31 grudnia 2006 r., 
8) wykonanie kanalizacji zbiorczej sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Krętej w Toruniu - w  

terminie do dnia 31 grudnia 2010r. 
 

§ 6. Granice ochrony pośredniej ujęcia naleŜy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach 
przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach 
terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.  

 
    § 7. Właściciele gruntów połoŜonych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia zobowiązani 
są do zlikwidowania  nieczynnych studni, oraz na ich koszt ognisk zanieczyszczenia wody. 

 
§ 8. 1.Strefę ochronną ustanawia się na czas nieoznaczony. 

 2.W miarę rozbudowy ujęcia i wzrostu poboru wody- w ramach udokumentowanych za-
sobów eksploatacyjnych-dla zapewnienia skutecznej ochrony zasobów wodnych niezbędne jest 
rozszerzenie zasięgu strefy ochronnej zgodnie z wytycznymi dokumentacji hydrogeologicznej 
ujęcia.   
 

§ 9.  Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przekaŜe Prezydentowi Miasta Torunia i Wójtowi Gminy 
Wielka Nieszawka  kopię mapy ewidencyjnej z naniesionymi granicami strefy ochronnej ujęcia 
wód podziemnych „Mała Nieszawka”, wykorzystanej  do wydania niniejszego rozporządzenia. 
              

§ 10. Za szkody poniesione w związku z wprowadzeniem w strefie ochronnej zakazów, 
nakazów oraz ograniczeń w zakresie uŜytkowania gruntów lub korzystania z wód właścicielom 
nieruchomości połoŜonych w tej strefie przysługuje odszkodowanie od właściciela ujęcia wody 
na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne. 
 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
 

Dyrektor RZGW Gdańsk 
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     Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr1/2005 
   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
     z dnia 4 marca 2005 r..  
 
 
Wykaz połoŜenia studni na ujęciu wód „MAŁA NIESZAWKA”  wg stanu na V 2004 r. 
a) istniejących 
-studnia nr 1a na działce nr 432/1 (obręb Mała Nieszawka) arkusz 2     
-studnia nr 2a/A  na działce nr 433/3 (obręb Mała Nieszawka) arkusz 2 
-studnia nr 3a/A na działce nr 136/9LP obręb Mała Nieszawka) arkusz 2 
-studnia nr 4a/A na działce nr 136/9LP obręb Mała Nieszawka) arkusz 2 
-studnia nr 5A na działce nr 136/8LP obręb Mała Nieszawka) arkusz 2 
-studnia nr 6a/A na działce nr 1 obreb 77 ark 1 (m-to Toruń) 
-studnia nr 7A na działce nr 1 obreb 77 ark 1 (m-to Toruń) 
-studnia nr 8a/A na działce nr4/4 obręb 63 ark 176 m-to Toruń 
-studnia nr 9a/A na działce nr 4/3 obreb 63 ark176 m-to Toruń 
-studnia nr 11a/A  na działce nr 3/11obreb 70 ark 173 m-to Toruń 
-studnia nr 2a/B na działce nr 136/11LP obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 3B na działce nr 426/14 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 4B na działce nr 446/2 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 5B  na działce nr 424/5 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 6a /B na działce nr 426/11 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 7a/B na działce nr 426/11 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 8b/B na działce nr 426/9 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 9b/B na działce nr 422/1 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 10b/B na działce nr 422/1 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 11a/B na działce nr417/5 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 12a/B na działce nr413/1 obręb Mała Nieszawka ark.2 
-studnia nr 13a/B na działce nr109/6LP obręb Mała Nieszawka ark.2 
 
b)planowanych 
-studnia nr 1C na działce nr 110/1LP,obręb Mała Nieszawka ark 1 
-studnia nr 2C na działce nr 110/1LP obręb Mała Nieszawka ark 1 
-studnia nr 3C na działce nr 111/9LP obręb Mała Nieszawka ark 1 
-studnia nr 4C na działce nr 111/9LP obręb Mała Nieszawka ark 1 
-studnia nr 5C na działce nr 112/9LP obręb Cierpice ark 3 
-studnia nr 1D na działce nr 146 LP obręb Cierpice ark 3 
-studnia nr 2D na działce nr 146 LP obręb Cierpice ark 3 
-studnia nr 3D na działce nr 147 LP obręb Cierpice ark 3 
-studnia nr 4D na działce nr 119 LP obręb Cierpice ark 4 
-studnia nr 5D na działce nr 120 LP obręb Cierpice ark 4 
-studnia nr 6D na działce nr 95/2 LP obręb Cierpice ark 4 
 
 
 
 



 6 

 
 

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 1/2005 
   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
     z dnia 4 marca 2005 r.  
 
 
 
Wykaz połoŜenia otworów obserwacyjnych do monitoringu strefy ochronnej ujęcia wód 
„MAŁA NIESZAWKA”  wg stanu na V 2004 r.: 
 
Piezometry istniejące: 
-piezometr P-I na działce nr 137/8LP,obręb Mała Nieszawka 
-piezometr P-II na działce nr –poza mapą stanu prawnego 
-piezometr P-III na działce nr 110/1LP,obręb Wielka Nieszawka 
-piezometr P-IV na działce nr 3/27,obręb Mała Nieszwka 
-piezometr P-V na działce nr 223/2LP –wieś Cierpice 
-piezometr P-VIII na działce nr 4-m.Toruń  
-piezometr P-IX na działce nr 4-m.Toruń 
-piezometr P-X na działce nr 173 LP,obreb Cierpice 
-piezometr P-XI na działce nr 45 LP,obręb Cierpice 
-piezometr P-XII na działce nr 409,obręb Mała Nieszawka 
-piezometr P-XV na działce nr 38,m.Toruń 
-piezometr P-XVIII na działce nr 452,obręb Mała Nieszawka 
-piezometr P-XIX na działce nr 169/3LP,obręb Cierpice 
-piezometr P-5 na działce nr 110/1LP,obreb Wielka Nieszawka 
-piezometr P-6 na działce nr 111/9LP,obręb Wielka Nieszawka 
-piezometr P-7 na działce nr – poza mapą stanu prawnego 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia nr 1/2005 

   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
     z dnia  4 marca 2005 r.  
 
Opis granic terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód „MAŁA 
NIESZAWKA” dla wniosku o ustanowienie strefy dla części zasobów eksploatacyjnych w  
w ilości Q=820 m3/h , na podstawie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 
 

Opis rozpoczyna się od północy od działki nr 380/1 w obrębie Wielka Nieszawka ark.2. 
Północna granica terenu zewnętrznego ochrony pośredniej  przebiega od zachodu południową 
stroną torowiska linii kolejowej Toruń-Bydgoszcz ,wzdłuŜ północnych granic działek nr nr 
380/1,380/2,381,382,383,395 i częściowo 396 .Następnie na wysokości rowu na działce nr 396 
(obręb Mała Nieszawka,ark.2) przechodzi na stronę północną linii kolejowej i w kierunku 
wschodnim przebiega wzdłuŜ północnych granic działek nr 402, 254, 255, 256/1, 256/2, 259/2, 
259/3, 262/1,dalej przebiega południową stroną drogi gruntowej oznaczonej jako działka nr 264 
i dalej biegnie rowem melioracyjnym wzdłuŜ granic północnych działek nr 280/72, 280/59, 382, 
278/9,298/1,301/4,307/2,320/11,320/2, 327/1 i 337/1,następnie przecina drogę na działce nr 341 
i biegnie wzdłuŜ północnej granicy działki nr 343/3,dalej przecina drogę na działce nr 342/2 
i biegnie wzdłuŜ północnej granicy działki nr 351/1,dalej przecina drogę na działce nr 305 
i biegnie wzdłuŜ północnych granic działek nr 357/1 ,363/1 ,373,375/2,376/3 i 376/2. 
Dalej granica wkracza na teren miasta Torunia przecinając działkę nr 16/7 i 17/180,skąd biegnie 
w kierunku południowym i przecina torowisko ,dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 
22Tk,otacza po północnej i wschodniej stronie działkę nr 24 Tk dochodząc do liniii kolejowej 
stacji Kluczyki i biegnie wzdłuŜ północnych i wschodnich granic działki nr 49 Tk.. Następnie 
granica strefy zmienia kierunek na południowo-wschodni przecinając linię kolejową i biegnie 
wzdłuŜ wschodnich granic działki nr 47 Tk,1Tk i 2Tk,dalej biegnie wschodnimi granicami 
działek (obręb 70,ark.173) nr 3/11,3/3/27,3/26,64,66/1,68 i 68/2, przecina ul.Poznańską i wzdłuŜ 
północnej granicy działki nr 37  wkracza na tereny leśne.Granica wschodnia przebiega w obrębie 
75 ark.385 wschodnią stroną działek wzdłuŜ granic działek nr 4LP,21/1LP,21/2 LP,40LP,60LP. 
Od południa granice strefy  określa zasięg arkusza nr 4,obręb Brzoza ,granica biegnie wzdłuŜ 
południowych granic działek nr 60LP,61LP,62LP,63LP,64LP,65LP,66LP i67 LP,wchodzących 
w skład arkusza 14,obręb Cierpice. Następnie przecina linię kolejową i torowisko na działce nr 
317,i dalej biegnie wzdłuŜ na zachód przecinając wzdłuŜ duktów leśnych działki nr nr 221/1 LP, 
222/2LP, 223/3LP, 224/4LP, 225/1 LP, 226 LP, 227/1 LP, 228 LP, 229 LP, 230 LP, 231 LP, 232 
LP (obręb Ciepice arkusze nr 8 i 3) i dochodząc do waŜnej drogi leśnej prowadzącej z/do N-ctwa 
Cierpiszewo oznaczonej dr/Ls. 
Granica zachodnia terenu zewnętrznego ochrony pośredniej przebiega od tego punktu na 
północny wschód wzdłuŜ w/w drogi leśnej po jej wschodniej stronie dobiegając do działki 380/1 
(obreb Wielka Nieszawka arkusz nr 1).Droga ta przecina działki leśne nr 213 LP,212 LP,178 
LP,144 LP ,142 LP jak teŜ drogę Toruń-Bydgoszcz na działce nr 190. 
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia nr 1/2005 

   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
     z dnia 4 marca 2005 r.  
 
 
Opis granic terenu strefy pośredniej o zaostrzonych warunkach ochrony - ujęcie wód 
„MAŁA NIESZAWKA” na podstawie mapy ewidencyjnej w s kali 1:5 000. 
 
Od zachodu północna granica wewnętrznego terenu ochrony pośredniej przebiega w obrębie 
Mała Nieszawka arkusz nr 2 droga leśną przez działkę nr 110/1LP,następnie po północnej 
granicy działek nr 412,417/3 i 422,następnie między działkami nr 426/1 i 426/3. Dalej granica 
przebiega na wchód północnymi granicami działek nr 426/6,nr 432,136/1LP wkraczając na 
tereny miasta Torunia w obrębie nr 77 arkusz nr 1 działka nr 1,nastepnie biegnie w obrębie nr 63 
arkusz nr 176 po północnej granicy działki nr 4 i kontynuuje się w obrębie nr 70 arkusz nr 173  
wzdłuŜ granic działki nr 3/11 i przechodząc między działkami nr 3/19 i 3/27 . 
W kierunku południowo-zachodnim granica przebiega poprzez działkę nr 3/27 i dalej przebiega 
wzdłuŜ południowych granic działek nr 3/21 (obręb 70 ark.173),następnie wzdłuŜ południowej 
granicy działki nr 4 (obręb 63 ark.176),dalej przebiega wzdłuŜ granic działki nr 1 (obręb 63 
ark.175) i działki nr 6 (obręb 77 ark.2) ,następnie przecina trakcję kolejową Toruń-Inowrocław  
I biegnie w kierunku  zachodnim na teren gminy Wielka Nieszawka (obręb Mała Nieszawka, 
ark.2) gdzie przebiega południową granicą działek nr 136/1LP i dalej przecina działkę 
Nr 136/2LP,następnie biegnie wzdłuŜ południowych granic  działek nr 453,451,450,137/5LP, 
446 i 444,dalej wzdłuŜ napowietrznej linii elektrycznej przecinającej działkę nr 138/3 LP aŜ do 
drogi gruntowej. Ostatni odcinek opisywanej granicy przebiega przez działki nr 109/1 LP i 110/1 
LP i zamyka się na granicy między arkuszami nr 2 i 3 obrębu Mała Nieszawka. 
 
 


