ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych „Dolina Radości” w Gdańsku, woj. pomorskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia18 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 strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „Dolina Radości" w Gdańsku składającą się z:
1) terenu ochrony bezpośredniej;
2) terenu ochrony pośredniej.
2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje ogrodzone grunty w promieniu 10m wokół 10
studni i 8 otworów obserwacyjnych, których lokalizację określono w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do rozporządzenia. Przebieg granic terenu ochrony bezpośredniej oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 337,75 ha. Przebieg granic terenu ochrony pośredniej opisano w załączniku nr 4 oraz oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4. W obrębie terenu ochrony pośredniej wydziela się obszar ścisłej ochrony, którego granice określone są w załączniku nr 6 oraz na mapie stanowiącej załącznik nr 5.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŜytkowania gruntów na cele niezwiązane 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) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń słuŜących do poboru wody;
3) zagospodarować teren zielenią;
4) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do uŜytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń słuŜących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej naleŜy ogrodzić i oznakować poprzez umieszczenie na
ogrodzeniu tablic zawierających informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupowaŜnionych.
§ 3.1 Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:
1) wprowadzania ścieków do wód lub ziemi;
2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych;
3) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;

4) wydobywania kopalin;
5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niŜ niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
6) urządzania parkingów i obozowisk;
7) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych;
8) 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);
9) lokalizowania nowych ujęć wody.
2. Na obszarze ściślej ochrony pośredniej obowiązują zakazy ujęte w ust.1 punkt 1 do 9
a ponadto zakazuje się:
1) stosowania nawozów i środków ochrony roślin innych niŜ dopuszczone do stosowania w
strefach ochronnych ujęć wody;
2) pojenia oraz wypasania zwierząt;
3) lokalizowania budownictwa mieszkaniowego;
4) budowy dróg publicznych;
5) wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych;
6) wykonywania odwodnień budowlanych.
3. Granice terenu 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.
§ 4. 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 2/2007
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007r.

Wykaz połoŜenia czynnych studni na ujęciu wód „Dolina Radości”.

1. Studnia nr 1c na działce nr 125/3 arkusz 2 obręb 11
2. Studnia nr 2a na działce nr 125/3 arkusz 2 obręb 11
3.

Studnia nr 3b na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9

4. Studnia nr 9b na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
5. Studnia nr 11a na działce nr 125/3 arkusz 2 obręb 11
6. Studnia nr 12c na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
7. Studnia nr 15a na działce nr 125/3 arkusz 2 obręb 11
8. Studnia nr 16a na działce nr 125/3 arkusz 2 obręb 11
9. Studnia nr 17c na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
10. Studnia nr 18a na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 2/2007
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007 r.

Wykaz połoŜenia otworów obserwacyjnych na ujęciu wód „Dolina Radości”.

1. Otwór nr 1a na działce nr 125/3 arkusz 2 obręb11
2. Otwór nr 6 na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
3. Otwór nr 8 na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
4. Otwór nr 9 na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
5. Otwór nr 17 na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
6. Otwór nr 18 na działce nr 126 arkusz 2 obręb 9
7. Otwór nr P-B na działce nr 125/3 arkusz 2 obręb 11
8. Otwór nr P-C na działce nr 125/3 arkusz 2 obręb 11

4

Przebieg granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia nr 2/2007
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007r.

Opis granic terenu ochrony pośredniej ujęcia wód „Dolina Radości”
Granice ochrony pośredniej przedstawiono na mapie w skali 1: 10 000 (załącznik nr 5).
Przebieg granicy wyznaczają punkty o współrzędnych:
Nr punktu

Współrzędne w układzie PUWG-92
X

Y

I

725420

467020

II

726140

467810

III

726320

468580

IV

725990

469330

V

725390

469510

VI

724740

469190

VII

724070

468270

Pomiędzy punktami nr I i VII granica biegnie wzdłuŜ pasa drogowego Obwodnicy Trójmiejskiej.
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Mapa w skali 1: 10 000 ( z wniosku o ustanowienie strefy).
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Załącznik nr 6 do Rozporządzenia nr 2/2007
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007 r.

Opis granic obszaru ścisłej ochrony.
Granice obszaru ścisłej ochrony zaznaczono na mapie w skali 1: 10 000 stanowiącej załącznik
nr 5 do rozporządzenia. Tam gdzie było to moŜliwe granice te dostosowano do sytuacji terenowej i przebiegają one wzdłuŜ dolin po krawędziach dróg leśnych (z wyłączeniem dróg).
Granice odcinające prostymi odcinkami teren chroniony od reszty dolin opisane są przy uŜyciu współrzędnych.
Współrzędne punktów przecięcia odcinków z krawędziami dróg.
Punkt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Współrzędne w układzie 1965
X
Y
090133
598543
090240
599084
090021
598554
090158
599116
090158
599193
090035
599232
089995
599217
089844
599088
089864
599027
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