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ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 

 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 21 marca 2006 r. 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych 
„Osowa” w Chwaszczynie, woj. pomorskie 

 
 
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 
239 poz. 2019 późn. zm.) na skutek wniosku Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wo-
dociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. , zarządza się co następuje: 
     

    § 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „Osowa" w Chwaszczynie 
składającą się z: 
 
1) terenu ochrony bezpośredniej; 
2) terenu ochrony pośredniej. 
 
     2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje wygrodzone grunty wokół poszczególnych stud-
ni, znajdujące się w posiadaniu właściciela ujęcia, których lokalizację określono w załączniku 
nr 1 do niniejszego rozporządzenia. Opisy zasięgów podano w załączniku nr 2. 
 
     3. Teren ochrony pośredniej obejmuje teren wyznaczony na części obszaru zasobowego, z 
uwzględnieniem granic obszaru 25-letniego dopływu wód w warstwie wodonośnej do ujęcia, 
obszaru oddziaływania ujęcia i intensywności dopływu wód podziemnych do ujęcia na obsza-
rze zasobowym. Granice zasięgu terenu ochrony pośredniej określono w załączniku nr 3 oraz 
na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. 
 
   § 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 urzą-

dzeń słuŜących do poboru wody; 
2) zagospodarować teren zielenią; 
3) odprowadzać, poza granice terenu ochrony bezpośredniej, ścieki z urządzeń sanitarnych 

przeznaczonych do uŜytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń słuŜących do po-
boru wody; 

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń słuŜących do poboru wody; 

5) oznakować teren ochrony bezpośredniej poprzez umieszczenie na ogrodzeniu tablic za-
wierających informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupowaŜnionych, zgodnie 
z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów ta-
blic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody. 
 
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się: 
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1) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych za wyjątkiem oczyszczonych 
wód opadowych odprowadzanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego; 

2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych oraz gnojowicy 
3) stosowania środków ochrony roślin innych niŜ dopuszczone do stosowania w strefach 

ochrony pośredniej ujęć wody, zgodnie z rejestrem środków ochrony roślin dopuszczo-
nych do obrotu i stosowania, publikowanym i aktualizowanym w Biuletynie Informacji 
Publicznej  prowadzonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

4) stosowania ponadnormatywnych dawek środków ochrony roślin dopuszczonych do sto-
sowania w strefach ochrony pośredniej ujęć; 

5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niŜ niebez-
pieczne i obojętne oraz obojętnych; 

6) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji a takŜe ru-
rociągów do ich transportu; 

7) urządzania obozowisk i parkingów (z wyjątkiem istniejących parkingów osiedlowych i 
przyulicznych oraz na terenie firm); 

8) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych; 
9) eksploatacji kopalin; 
10) lokalizowania dodatkowych nowych ujęć wody podziemnej, w tym studni kopanych i 

wierconych, ujmujących górną czwartorzędową warstwę wodonośną (interglacjał eem-
ski), z wyjątkiem studzien i otworów obserwacyjnych ujęcia „Osowa; 

11) budowy autostrad i dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym (zakaz nie dotyczy mo-
dernizacji dróg istniejących oraz dróg na istniejących osiedlach); 

12) transportu przez teren strefy ochronnej materiałów mogących skazić ujmowaną wodę, 
 
       2. Na terenie ochrony pośredniej nakazuje się likwidowanie na bieŜąco nieczynnych 
(zbędnych dla ujęcia) studni i otworów badawczych. 
 

§ 4. 1. Granicę terenu ochrony pośredniej ujęcia naleŜy oznaczyć przez umieszczenie  
(w  punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charaktery-
stycznych punktach terenu) tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy, najpóźniej 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. 

 
  2. Linie przebiegu granic strefy ochronnej są oznaczone na mapie ewidencji gruntów w 

skali 1:2000, która dostępna jest do wglądu w siedzibie właściciela ujęcia.  
 

 § 5. Właściciel ujęcia zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu wód podziemnych 
w ustalonej sieci piezometrów wraz z okresową aktualizacją programu monitoringu w zaleŜ-
ności od oceny specjalistycznej zmian jakości i ilości zasobu wód. 
             

§ 6. Traci moc decyzja znak O-V-7226/4/95 Wojewody Gdańskiego z dnia 13 lutego 
1995 r. (zmieniona  decyzją  znak O-V-7622/8/97 z dnia 16 czerwca 1997 r.) -  w sprawie 
ustanowienia stref ochronnych dla 9 studni zlokalizowanych na ujęciu wody „OSOWA”.  

 
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty ogłoszenia. 
 

 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

       Wodnej w Gdańsku 
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 3/2006 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. 

 
Wykaz połoŜenia studni czynnych na ujęciu wód podziemnych „Osowa” według stanu 
na czerwiec 2005 r.     
                            
Czwartorzęd (interglacjał eemski)  
Studnia Nr 4a   na działce Nr 771/1    ark.13 obręb Chwaszczyno   
Studnia Nr 9   na działce Nr 771/6 ark.13 obręb Chwaszczyno  
 
Czwartorzęd (interglacjał mazowiecki) 
Studnia Nr 1   na działce Nr 771/1   ark.13 obręb Chwaszczyno   
Studnia Nr 2a na działce Nr 771/6   ark.13 obręb Chwaszczyno  
Studnia Nr 3   na działce Nr 766/1   ark.15 obręb Chwaszczyno  
Studnia Nr 5   na działce Nr 771/5   ark. 13 obręb Chwaszczyno  
Studnia Nr 6   na działce Nr 770/1   ark.13 obręb Chwaszczyno  
Studnia Nr 7   na działce Nr  773/1  ark.14 obręb Chwaszczyno  
Studnia Nr 8   na działce Nr 768/4   ark.15 obręb Chwaszczyno  
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 3/2006 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. 

 
Opis granic terenu  ochrony bezpośredniej  ujęcia wód „Osowa” 

 
Szczegółowy opis granic na podstawie planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 

1:1000 
 
1. Dla studni nr 1,4a granica terenu ochrony bezpośredniej biegnie wzdłuŜ granic działki 

nr 771/1 obręb geodezyjny Chwaszczyno (jednostka ewidencyjna śukowo-obszar wiejski). 
2. Dla studni nr 2a i 9 granica terenu ochrony bezpośredniej biegnie wzdłuŜ granic działki 

Nr 771/6, obręb geodezyjny Chwaszczyno (jednostka ewidencyjna śukowo-obszar wiejski). 
3. Dla studni nr 3 granica terenu ochrony bezpośredniej biegnie wzdłuŜ granic działki nr 

766/1, obręb geodezyjny Chwaszczyno (jednostka ewidencyjna śukowo-obszar wiejski). 
4. Dla studni nr 5 granica terenu ochrony bezpośredniej biegnie wzdłuŜ granic działki nr 

771/5, obręb geodezyjny Chwaszczyno (jednostka ewidencyjna śukowo-obszar wiejski). 
5. Dla  studni nr 6, granica terenu ochrony bezpośredniej biegnie wzdłuŜ granic działki nr 

770/1, obręb geodezyjny Chwaszczyno (jednostka ewidencyjna śukowo-obszar wiejski). 
6. Dla studni nr 7 granica terenu ochrony bezpośredniej biegnie wzdłuŜ granic działki 

Nr 773/1, obręb geodezyjny Chwaszczyno (jednostka ewidencyjna śukowo-obszar wiejski). 
7. Dla studni nr 8 granica terenu ochrony bezpośredniej biegnie wzdłuŜ granic działki 

Nr 768/4, obręb geodezyjny Chwaszczyno (jednostka ewidencyjna śukowo-obszar wiejski). 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia nr 3/2006 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. 

 
Opis granic terenu  ochrony pośredniej  ujęcia wód „Osowa” 

 
Granicę ochrony pośredniej wskazano na mapie w skali 1:10 000 (załącznik  nr 4).  
Przebieg granicy wyznaczają punkty o współrzędnych:  

 
Współrzędne w układzie 

1965 
Współrzędne w układzie 

1992 
Nr  

punktu 
X X X Y 

I 094090 593722 730600 463400 
II 094114 594392 730610 464080 
III 094049 594857 730530 464545 
IV 093916 595006 730400 464685 
V 093684 595004 730160 464685 
VI 093520 594352 730000 464515 
VII 093494 594352 729985 464025 
VIII 093372 593904 729860 463575 

Współrzędne punktów w układzie 1965 wyznaczono z dokładnością do 1m, 
w układzie 1992 z dokładnością do 5m. 

 
Pomiędzy punktami nr I i VIII granica biegnie wzdłuŜ pasa drogowego Drogi Kaszubskiej (po-
krywającego się z granicą otuliny TPK). 
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