
ROZPORZĄDZENIE NR  1/2007 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ ĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU 
 

z dnia  18 stycznia 2007 r. 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych „CZARNY DWÓR” 
oraz „ ZASPA” w Gdańsku, województwo 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 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz.1217), zarządza się co następuje: 
 

  § 1.1. Ustanawia się wspólną strefę ochronną ujęć wód podziemnych „CZARNY 
DWÓR” oraz  „ ZASPA" składającą się z: 
1) terenu ochrony bezpośredniej, 
2) terenu ochrony pośredniej. 
 
     2.  Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 6 
do rozporządzenia. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczony na mapie ewidencji gruntów 
w skali 1:2000 dostępny jest do wglądu w siedzibie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-
Kanalizacyjnej Sp. z o.o. będącej właścicielem infrastruktury technicznej ujęć.  
 

§ 2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje grunty wokół 52 studni i 2 piezometrów, 
których lokalizację określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Opis terenu ochrony 
bezpośredniej przedstawiono w załączniku nr 2.  

 
§ 3.1. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 11,1 km2. Przebieg 

granic terenu ochrony pośredniej opisany jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 
 

         2.W obrębie terenu ochrony pośredniej wydziela się obszar o zaostrzonych warunkach 
ochrony, którego granice określono w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 
 
         3.W obrębie obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony wydziela się obszar ścisłej 
ochrony, którego granice określono w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 
  
          § 4. 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 

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. 

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. 



 
           § 5. 1. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się: 

1) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych; 
2) stosowania środków ochrony roślin innych niŜ dopuszczone do stosowania w strefach 

ochronnych ujęć wody;  
3) stosowania wyŜszych niŜ zalecane dawek środków ochrony roślin dopuszczonych do 

stosowania w strefach ochronnych ujęć wody; 
4) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 
   5)   przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 

      6)  lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu produktów ropopochodnych 
           oraz 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); 
     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 Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie 
      towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi 

zgłoszenia (Dz. U. Nr 207, poz.1734, z 2006 r. Nr 100, poz.695); 
7) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych; 
8) eksploatacji kopalin; 
9) przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu w 

sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi zgłoszenia; 
10) stosowania środków chemicznych przeciw oblodzeniu dróg na drogach, które nie są 
       wyposaŜone w kanalizację deszczową. 
  
     2. W obrębie obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony, obowiązują zakazy 
określone w ust.1 w punktach od 1 do 10 a ponadto zakazuje się: 
   1) stosowania nawozów naturalnych i sztucznych; 
   2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych; 

3) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt oraz zakładów przemysłowych; 
4) uŜytkowania studni indywidualnych na terenie ogródków działkowych; 

     5) przetrzymywania odpadów z ogródków działkowych na terenach nieutwardzonych 
        (do czasu wywozu zawartości kontenerów na odpady); 

          6) urządzania parkingów bez uszczelnionej nawierzchni i wyposaŜenia w kanalizację 
              deszczową. 
 

3. W obrębie obszaru ścisłej ochrony obowiązują zakazy określone w ust.1 w 
punktach od 1 do 10 oraz w ust.2 w punktach od 1 do 5 a ponadto zakazuje się: 

1) budowy autostrad i torów kolejowych; 
2) budowy dróg w odległości mniejszej niŜ 50 m od poszczególnych studzien; 
3) wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych; 
4) wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych; 
5) prowadzenia robót budowlanych nie słuŜących ujęciom, z wyłączeniem związanych z 
    budową obiektów małej architektury; 
6) lokalizowania stacji paliw; 
7) urządzania parkingów i obozowisk; 
8) lokalizowania nowych ujęć wody; 



9) wjazdu pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem obsługi ujęcia i terenów zielonych  
     (nie dotyczy ulic Powstańców Wielkopolskich, Piastowskiej i Chrobrego); 

     10) przejazdu cystern przewoŜących paliwa i środki chemiczne ulicami Powstańców 
         Wielkopolskich, Piastowską i Chrobrego . 

 
4. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia winny być oznaczone przez umieszczenie, 

w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych 
charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy  
ochronnej ujęcia.  

 
 § 6. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 
 
       Dyrektor  

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
 



Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 1/2007 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007r. 

 
Lokalizacja i wykaz  istniejących studni  na ujęciu wód „CZARNY DWÓR” wg stanu na 
II 2006 r. 
a) czwartorzędowe: 
-studnia nr 1b na działce nr 353/6 obręb nr 15 Gdańsk 
-studnia nr 1c na działce nr 325/3 obręb nr 15 Gdańsk – pełni funkcję otworu obserwacyjnego 
-studnia nr 2 na działce nr  353/1 obręb nr 15 Gdańsk 
-studnia nr 3a na działce nr 120/2 obręb nr 8 Gdańsk 
-studnia nr 4a na działce nr 14/1 obręb nr 18 Gdańsk  
-studnia nr 5 na działce nr 14/2 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr 6a na działce nr 14/3 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr 8a na działce nr 17/4 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr 9 na działce nr 19/2 obręb nr 18 Gdańsk – pełni funkcję otworu obserwacyjnego 
-studnia nr 10 na działce nr 19/3 obręb nr 18 Gdańsk - NIECZYNNA 
-studnia nr 11 na działce nr 19/6 obręb nr 18 Gdańsk - NIECZYNNA 
-studnia nr 12 na działce nr 20/1 obręb nr 18 Gdańsk - NIECZYNNA 
-studnia nr 13 na działce nr 30/1 obręb nr 18 Gdańsk - NIECZYNNA 
-studnia nr 14a na działce nr 27/4 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr 15b  na działce nr 32/1 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr 16b na działce nr 36 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr 17b na działce nr 36 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr 18a na działce nr 15/1 nr 36 obręb nr 22 Gdańsk 
-studnia nr 19b na działce nr 17/2 obręb nr 22 Gdańsk 
-studnia nr 20a na działce nr 14/2 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr 21a na działce nr 19/1 obręb nr 18 Gdańsk - NIECZYNNA 
-studnia nr 22a na działce nr 14/4 obręb nr 18 Gdańsk     
-studnia nr 24a na działce nr 56/2 obręb nr 33 Gdańsk    
-studnia nr 25a na działce nr 56/1 obręb nr 33 Gdańsk     
-studnia nr 26b na działce nr 279/4 obręb nr 33 Gdańsk    
-studnia nr 27b na działce nr 279/3 obręb nr 33 Gdańsk     
-studnia nr 28c na działce nr 279/1 obręb nr 33 Gdańsk     
-studnia nr 29a na działce nr 285/1 obręb nr 33 Gdańsk      
-studnia nr 30a na działce nr 286/1 obręb nr 33 Gdańsk     
  
b) trzeciorzędowe 
-studnia nr M-1 na działce nr 353/6 obręb nr 15 Gdańsk 
-studnia nr M-2a na działce nr 120/1 obręb nr 8 Gdańsk 
-studnia nr M-3 na działce nr 15/1 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr M-4 na działce nr 17/1 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr M-5 na działce nr 17/2 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr M-6 na działce nr 27/1 obręb nr 18 Gdańsk 
-studnia nr M-8a na działce nr 17/1 obręb nr 22 Gdańsk 
 
c) kredowe 
-studnia nr K-3 na działce nr 353/6 obręb nr 15 Gdańsk 
-studnia nr K-2 na działce nr 14/5 obręb nr 18 Gdańsk – NIECZYNNA 
-studnia nr K-1 na działce nr 36 obręb nr 18 Gdańsk 



Lokalizacja i wykaz  istniejących studni  na ujęciu wód „ZASPA” wg stanu na II 2006 r. 
 
a) czwartorzędowe  
-studnia nr 1b na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 2a na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 4a na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 6 na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 9 na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 10a na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 11b na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 12 na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 13a na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 14a na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 15c na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
-studnia nr 16a na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk 
 
b)kredowe 
-studnia nr K-2 na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk – NIECZYNNA 
-studnia nr K-1 na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk – NIECZYNNA 
-studnia nr K-3 na działce nr 279/9 obręb nr 33 Gdańsk – PRZEKAZANA DO 
UśYTKOWANIA SZPITALOWI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do rozporządzenia nr 1/2007 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007r. 

 
Opis terenu ochrony bezpośredniej dla poszczególnych studni i piezometrów w strefie 
ochronnej dla ujęć wód „CZARNY DWÓR” oraz „ZASPA”: 
 
Wymiary terenów ochronnych dla istniejących studni czwartorzędowych, trzeciorzędowych i 
kredowych: 
 
I. Uj ęcie „Czarny Dwór” 
a) czwartorzędowe  : 
- studnia nr 1b – ogrodzenie o wymiarach 73×20 m (wspólne ogrodzenie ze studniami nr M-1 

i K-3), 
- studnia nr 1c – ogrodzenie 14×14 m (obecnie otwór obserwacyjny), 
- studnia nr 2 – ogrodzenie 20×20 m, 
- studnia nr 3a – ogrodzenie 20×19 m, 
- studnia nr 4a – ogrodzenie 27×20 m, 
- studnia nr 5 – ogrodzenie w kształcie wielokąta o wymiarach średnio 54× średnio 20 m 

(wspólnie ze studnią nr 20a), 
- studnia nr 6a – ogrodzenie 20×20 m, 
- studnia nr 8a – ogrodzenie 20×20 m, 
- studnia nr 9 - ogrodzenie 20 x 20 m (obecnie otwór obserwacyjny), 
- nieczynne studnie o numeracji od 10 do 13 mają ogrodzenia 20×20 m, 
- studnia nr 14a – ogrodzenie 20×20 m, 
- studnia nr 15b – ogrodzenie 24×20 m, 
- studnia nr 16b – bez indywidualnego ogrodzenia, połoŜona na ogrodzonym terenie stacji 

pomp, 
- studnia nr17b – bez indywidualnego ogrodzenia, połoŜona na ogrodzonym terenie stacji 

pomp, 
- studnia nr 18a – ogrodzenie 19×18 m, 
- studnia nr 19b – ogrodzenie 16×15 m, 
- studnia nr 20a – we wspólnym ogrodzeniu ze studnią nr 5, 
- studnia nr 21a – ogrodzenie 18,2×19 m, 
- studnia nr 22a – ogrodzenie 20×20 m, 
- studnia nr 24a – ogrodzenie 24×20 m, 
- studnia nr 25a – ogrodzenie 20×18 m, 
- studnia nr 26b – ogrodzenie 20×18 m, 
- studnia nr 27b – ogrodzenie 17×17 m, 
- studnia nr 28c – ogrodzenie 20×20 m, 
- studnia nr 29a – ogrodzenie 18×18 m, 
- studnia nr 30a – ogrodzenie 33×19 m. 
 
b) trzeciorzędowe : 
- studnia nr M-1 – we wspólnym ogrodzeniu ze studnią nr 1b, 
- studnia nr M-2a – ogrodzenie 20×20 m, 
- studnia nr M-3 – ogrodzenie 21×20 m, 
- studnia nr M-4 – ogrodzenie 20×20 m, 
- studnia nr M-5 – ogrodzenie 21×20 m, 
- studnia nr M-6 – ogrodzenie 22×20 m, 



- studnia nr M-8a – ogrodzenie 20×18 m. 
 
c) kredowe : 
- studnia nr K-1 – bez indywidualnego ogrodzenia, połoŜona na ogrodzonym terenie stacji 

pomp, 
- studnia nr K-2 – ogrodzenie 20×20 m (obecnie nieczynna), 
- studnia nr K-3 – we wspólnym ogrodzeniu ze studnią nr 1b. 
 
 
II. Uj ęcie „Zaspa” 
 
Wszystkie studnie nie mają indywidualnych ogrodzeń, znajdują się na ogrodzonym terenie 
stacji pomp o przybliŜonych wymiarach 384×136 m. 
Wyjątkiem jest studnia nr K-3 przekazana do eksploatacji Szpitalowi Specjalistycznemu, z 
nieregularnym ogrodzeniem o przybliŜonych wymiarach 20×16 m. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do rozporządzenia nr 1/2007 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007r. 

 
Przebieg granic terenu ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych „CZARNY 
DWÓR” oraz „ZASPA” na podstawie mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000. 
 
Szczegółowy opis granicy strefy ochronnej rozpoczyna się od styku działki nr 253 w obrębie 
geodezyjnym nr 8 z Zatoką Gdańską, traktowanego jako punkt początkowy. Dalej granica 
przebiega: 
- wzdłuŜ północnej granicy działek nr 253,254,242/1 (ul. Jantarowa),188 (ul. Morska),187/2, 
   183/2 i 182/1 (ul. Kapliczna), 
-ul. Pomorską, wzdłuŜ południowej granicy działek nr 113/2,318/3 (przechodząc do obrębu 
  nr 15),185/1,4/3 i 193/3 (juŜ w obrębie 14), 
-wzdłuŜ terenów kolejowych, po wschodniej granicy działki nr 195, 
-przecina działkę nr 194 (Potok Oliwski), 
-wzdłuŜ terenów kolejowych, po wschodniej granicy działek nr 215/5,285/1,285/7,285/8, 
-przecina działkę nr 50 (w obrębie nr 19,ul.Śląska), 
-wzdłuŜ terenów kolejowych, po wschodniej granicy działek nr 292/12,292/13,297,1 (juŜ 
   w obrębie nr 32),2,3 i 6/4, 
-przecina działkę nr 25/2 (ul. Lewoniewskich), 
-nadal wzdłuŜ terenów kolejowych, po wschodniej granicy działek nr 26/2,34/2, 
-przecina działkę nr 149, 
-wzdłuŜ terenów kolejowych, po wschodniej granicy działki nr 151, 
-wzdłuŜ ul. Kościuszki, po północnej granicy działki nr 179/5 (w obrębie nr 42), 
-przecina działkę nr 287/6 (ul. Legionów), 
-po północnej granicy działki nr 428/7 (ul. Kościuszki), 
-przecina działkę nr 218/4 (ul. Chrobrego), 
-po północnej granicy działki nr 193/1 (ul. Kościuszki), 
-przecina działkę nr 23/4 (Al. Hallera), 
-po północnej granicy działki nr 466/6 (ul. Kościuszki) do południowo-zachodniego     

naroŜnika działki nr 466/34 (obręb nr 44), 
-wzdłuŜ zachodniej granicy działek nr 466/34,466/36 i 466/32, 
-przecina działki nr 465/18 i 465/17 (ul. Baczyńskiego), 
-po zachodniej granicy działki nr 76 (Kolonia Uroda), 
-przecina działkę nr 14 wzdłuŜ zachodniej granicy wydzielonego rowu, 
-wzdłuŜ zachodniej granicy działek nr 32 i 31, 
-przecina działkę nr 42 (rów), 
-po zachodniej granicy działek nr 521 (obręb 45) i 520 do jej północno-zachodniego  

naroŜnika, 
-linią prostą (przecinając obręb nr 34) do linii brzegowej Zatoki Gdańskiej na działce nr 5/2 

(obręb nr 22), w punkcie odległym 100 m na północny zachód od jej północno-wschodniego 
naroŜnika, 

-wzdłuŜ linii brzegowej Zatoki Gdańskiej do punktu początkowego. 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do rozporządzenia nr 1/2007 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007 r. 

 
Opis granic obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony ujęć wód „CZARNY DWÓR” 
oraz „ZASPA” na podstawie mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000. 
 
Granica wydzielonego obszaru powinna przechodzić do około 0,5 km od ujęć.  
Jest generalnie prowadzona linią łamaną o ustalonych współrzędnych (układ 1992). 
Północna granica pokrywa się z odcinkiem granicy strefy ochronnej od punktu o 
współrzędnych w układzie 1992: X=729000, Y=473940 wzdłuŜ ulic Morskiej, Kaplicznej i 
Pomorskiej, do punktu o współrzędnych x = 728500,y = 473040 (odległość 1,03 km). 
Kolejno liniami prostymi osiąga punkty: 
X=726200, Y=474310 (2,63 km), 
X=725460, Y=474815 (0,90 km), 
X=725360, Y=475230 (0,43 km), 
X=725670, Y=475680 (0,55 km), 
X=726390, Y=475900 (0,75 km), 
X=727300, Y=475280 (1,10 km), 
X=727490, Y=475335 (0,20 km), 
X=729000, Y=473940 (2,06 km), 
i dalej wraca do punktu początkowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 do rozporządzenia nr 1/2007 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007 r. 
 

Opis granic obszaru ścisłej ochrony ujęć wód „CZARNY DWÓR” oraz „ZASPA” na 
podstawie map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:2 000. 
 
Granica obszaru ścisłej ochrony powinna przechodzić co najmniej 50 m od studzien. 
Ze względu na rozmieszczenie studzien, obszar jest podzielony na trzy części, obejmujące: 
- sektory I i II ujęcia „Czarny Dwór”, 
- sektor III ujęcia „Czarny Dwór”, 
- ujęcie „Zaspa”. 
Granice są prowadzone odcinkami prostymi tworzącymi wielokąty o współrzędnych 
wierzchołków ustalonych w układzie 1992. 
 
Sektory I i II uj ęcia „Czarny Dwór” 
- x = 728810, y = 473650, 
- x = 728675, y = 473485, 
- x = 727920, y = 474140, 
- x = 727420, y = 474665, 
- x = 727375, y = 474625, 
- x = 727295, y = 474720, 
- x = 727315, y = 474740, 
- x = 727160, y = 474885, 
- x = 727130, y = 474965, 
- x = 727415, y = 475075, 
- x = 727505, y = 474890. 
 
Sektor III uj ęcia „Czarny Dwór” 
- x = 726835, y = 475160, 
- x = 726770, y = 475050, 
- x = 726425, y = 475115, 
- x = 726170, y = 475420, 
- x = 726220, y = 475480, 
- x = 726300, y = 475480. 
 
Ujęcie „Zaspa” 
- x = 726335, y = 475015, 
- x = 726220, y = 474840, 
- x = 726075, y = 474785, 
- x = 726040, y = 474785, 
- x = 725715, y = 475005, 
- x = 725930, y = 475285. 

 
 
 
 
 
 
 




