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ROZPORZĄDZENIE  NR  2/2009 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W  GDAŃSKU 

z dnia   30 kwietnia 2009 r. 

 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych  

 „Pr ęgowo” w gminie Kolbudy, woj. Pomorskie, obejmującego dwa ciągi drenarskie  

 w Dolinie Pręgowskiej i w Dolinie OstróŜek. 

 

 Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 
239, poz.2019, ze zm.1)  , zarządza się co następuje: 
 
    § 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną komunalnego ujęcia wód  podziemnych „Pręgowo” 

w gminie Kolbudy, woj. pomorskie, składającą się z: 

1) terenu ochrony bezpośredniej; 
2) terenu ochrony pośredniej. 
 
     2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje grunty : 
1) w granicach działki geodezyjnej nr 125 (obręb  0012 Pręgowo Górne) dla studni zbiorczej, 
2) wokół poszczególnych studzienek rewizyjnych oraz piezometrów, wyznaczone kwadratami 
o bokach długości 3 m. Wykaz lokalizacji studzienek i piezometrów podano w załącznikach 
nr 1 i  2  do niniejszego rozporządzenia.  
 
     3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni około 411 ha. Przebieg granic 
terenu ochrony pośredniej opisano w załączniku nr 3.   
 
     4. W obrębie terenu ochrony pośredniej ujęcia wydziela się dwa obszary o zaostrzonych 
warunkach ochrony o łącznej powierzchni ok. 24,2 ha, po jednym w Dolinie Pręgowskiej i w 
Dolinie OstróŜek. Szczegółowy opis przebiegu granic obszarów podano w załączniku nr 4 i 5. 
      
      5. Przebieg granic strefy ochronnej oznaczono na mapach stanowiących załączniki  nr 7,8 
i 9 do rozporządzenia.  
 
      § 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) zagospodarować teren zielenią; 

                                                 
1 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz.1217 i 
Nr 227 ,poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 21,poz.125,Nr 64,poz.427,Nr 75,poz.493,Nr 88, poz.587, Nr 147,poz.1033, 
Nr 176 poz.1238, Nr 181,poz.1286 i Nr 231,poz.1704 oraz z 2008 r. Nr 199,poz.1227 i Nr 227,poz.1505. 
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3) odprowadzać, poza granice 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 niezatrudnionych 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. 
 

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się: 
1) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych z wyjątkiem oczyszczonych  

wód opadowych odprowadzanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego; 
2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych ; 
3) stosowania środków ochrony roślin innych niŜ dopuszczone do stosowania w strefach 

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

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

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 
6) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 
7)  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. z 2006 r., Nr 137, poz.984, zm. Dz. U. z 2009 r. ,Nr 27, poz.169); 
     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 Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów 
      niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia  
     (Dz. U. Nr 107, poz.742 ); 

8)   lokalizowania nowych stacji paliw; 
9)  lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt; 
10)  lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych; 
11) eksploatacji kopalin z zastrzeŜeniem ,Ŝe zakaz nie dotyczy realizacji koncesji nr 6/07 na 
       wydobycie kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego, wydanej przez Marszałka 
       Województwa Pomorskiego decyzją znak DROŚ.G-7512-2-12/07 z dnia 18 lipca 2007r., 
       w obszarze i terenie górniczym „Pręgowo Górne IA” dla istniejącego złoŜa „Pręgowo 
       Górne I”, połoŜonego na części działki nr 359/6 w Pręgowie .Współrzędne topograficzne 
       punktów charakterystycznych wyznaczających ten obszar i teren górniczy podano w 
       załączniku nr 6;  
 12)  lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych z zastrzeŜeniem, Ŝe zakaz nie dotyczy 
        modernizacji i rozbudowy ujęcia komunalnego wód „Pręgowo”,  
13)  budowy autostrad i dróg publicznych o znaczeniu ponad lokalnym z zastrzeŜeniem ,Ŝe 

 zakaz nie dotyczy modernizacji dróg istniejących,  
14)  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu w 
       sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi 
       zgłoszenia . 
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2.W obrębie terenu ochrony pośredniej dla wydzielonych obszarów o zaostrzonych 
warunkach ochrony, obowiązują zakazy określone w ust.1. w punktach 2-14  ,a ponadto 
zakazuje się: 
1)  wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych; 
2)  wjazdu pojazdów mechanicznych z wyjątkiem realizujących n/w zadania: 

�  obsługa ujęcia, 
�   gospodarką leśną, 
�   dojazd do istniejącego zabudowania na działce nr 226/5 w Dolinie OstróŜek; 

3)  mycia pojazdów mechanicznych; 
4)  urządzania obozowisk i parkingów ; 
5)  stosowania nawozów sztucznych i naturalnych; 
6)  wypasania zwierząt; 
7)  zmiany sposobu zagospodarowania terenu; 
8)  lokalizowania obiektów mieszkalnych, inwentarskich i usługowych ; 
9)  budowy dróg nie związanych z funkcjonowaniem ujęcia z zastrzeŜeniem, Ŝe zakaz nie 
      dotyczy modernizacji dróg istniejących; 
10) wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych  nie związanych z funkcjo- 

nowaniem  lub modernizacją systemu drenaŜowego oraz niezbędnej infrastruktury 
podziemnej; 

11) przebywania osób postronnych poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi. 
 

 § 4. Granicę 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 . 

 
  

      § 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 
 
 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr /2009 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
 w    Gdańsku  z dnia 30 kwietnia 2009 r.. 

 
Wykaz połoŜenia studzienek rewizyjnych  na ujęciu wód podziemnych „Pręgowo” 
 
a)ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej  
Studnia nr 4        na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne  
Studnia nr 7        na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne  
Studnia nr 8        na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr 9        na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne  
Studnia nr 10      na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr 11      na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr 12      na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr 13      na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr 14      na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr 15      na działce nr 398/3        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr 16      na działce nr 404/1        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr 17      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr 18      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr 19      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół   
Studnia nr 20      na działce nr 136/1        j.e.Kolbudy    obręb Babi Dół 
Studnia nr 21      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr 22      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr 23      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół   
Studnia nr 24      na działce nr 136/1        j.e.Kolbudy    obręb Babi Dół 
Studnia nr 25      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr 26      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr 27      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół   
Studnia nr 28      na działce nr 136/1        j.e.Kolbudy    obręb Babi Dół 
Studnia nr 29      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr 30      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr 31      na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół   
Studnia nr 32      na działce nr 398/3        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr A       na działce nr 136/A       j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr B       na działce nr 136/A        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr C       na działce nr 136/A        j.e. Kolbudy   obręb Pręgowo Górne 
Studnia nr D       na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr E       na działce nr 136/1         j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr F       na działce nr 136/1         j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr G       na działce nr 136/1         j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr H       na działce nr 136/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr I        na działce nr 136/1         j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr J        na działce nr 136/1         j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr K       na działce nr 137/1        j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
Studnia nr L       na działce nr 137/1         j.e. Kolbudy   obręb Babi Dół 
 
b) ciągi drenarskie w Dolinie OstróŜek 
Studnia nr 34      na działce nr 226/5          j.e.Kolbudy obręb Pręgowo Górne  
Studnia nr 35      na działce nr 217             j.e.Kolbudy obręb Pręgowo Górne 
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                 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 2/2009 
  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
   Wodnej   w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

 
 

Wykaz połoŜenia piezometrów na ujęciu wód podziemnych „Pręgowo” 
 

a)ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej 

 

piezometr P I 1     na działce nr 136/1    j.e.  Kolbudy    obręb Babi Dół 
piezometr P I 2     na działce nr 136/1    j.e.  Kolbudy    obręb Babi Dół 
piezometr P I 3     na działce nr 136/A   j.e.  Kolbudy    obręb Pregowo Górne 
piezometr P II 1    na działce nr 136/1    j.e.  Kolbudy    obręb Babi Dół 
piezometr P II 2    na działce nr 404/1    j.e.  Kolbudy    obręb Pręgowo Górne 
piezometr P II 3    na działce nr 136/A   j.e.  Kolbudy    obręb Pregowo Górne 
piezometr P III 1   na działce nr 163/1    j.e.  Kolbudy    obręb Babi Dół 
piezometr P III 2   na działce nr 404/1    j.e.  Kolbudy    obręb Pręgowo Górne 
piezometr P III 3   na działce nr 136/A   j.e.  Kolbudy    obręb Pregowo Górne 
 
 

b) ciągi drenarskie w Dolinie OstróŜek 

 

piezometr O 1    na działce Nr 226/5      j.e. Kolbudy     obręb Pręgowo Górne 
piezometr O 2    na działce Nr 163/4A    j.e. Kolbudy    obręb Pręgowo Górne 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia nr 2/2009 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku  z dnia 30 kwietnia 2009 r .  

 
 
Opis granic terenu  ochrony pośredniej  ujęcia wód  „Pręgowo” na podstawie mapy 
stanu prawnego w skali 1:5 000. 
 
Linie przebiegu granic strefy ochronnej są oznaczone na mapach stanu prawnego ,które 
dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki z o.o. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna  w Gdańsku, będącej właścicielem infrastruktury technicznej ujęcia.  
 
Granica  terenu  ochrony pośredniej  przebiega w całości na obszarze gminy Kolbudy. 
Punkty charakterystyczne dla przebiegu granicy oznaczone są na mapie symbolami 
cyfrowymi 1-50 i częściowo oznakowane tablicami informacyjnymi w terenie oraz 
wylistowane w załączonej Tabeli nr 1 współrzędnych topograficznych . 
Linia łamana  biegnąca od punktu 1  do punktu 50 i do punktu 1 zamyka obszar terenu 
ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód „Pręgowo” ,stanowiąc jednocześnie 
zewnętrzną granicę strefy ochronnej. 
 

Opis rozpoczyna się w punkcie nr „1” i prowadzi się go zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Punkt nr 1  jest to punkt oznaczony na mapie ewidencyjnej nr 600. Stanowi on  
naroŜnik działek nr  163A/3 i nr 404/1 oraz oddziału leśnego (OL nr 163A).  
Dalej granica przebiega od punktu nr 1 w kierunku południowo wschodnim wzdłuŜ granicy 
działki nr 163A/3 do punktu nr 2.  Punkt  ten połoŜony jest na  skrzyŜowaniu dróg leśnych, 
przebiegających  od tego punktu :jedna w kierunku wschodnim do skraju działki nr 123 a 
druga w kierunku południowym do północnego skraju działki nr 140/25. 
 Następnie granica przebiega od punktu nr 2 w kierunku wschodnim wzdłuŜ południowej 
strony drogi leśnej( gospodarczej) oraz wzdłuŜ południowych granic działek nr 123 i nr 124 
do punktu nr 3 stanowiącego punkt ewidencyjny nr 610 .Punkt ten jest połoŜony  na skraju 
lasu i stanowi naroŜnik działek nr 124, nr 163B/3 i nr 133/5.  
Dalej granica przebiega  od punktu nr 3 do punktu nr 4 w kierunku południowo zachodnim 
wzdłuŜ granicy działki nr 133/5. Punkt nr 4 jest  nie oznaczonym punktem ewidencyjnym i 
stanowi  południowo zachodni naroŜnik  działki nr 133/5. 
Następnie granica przebiega od punktu nr 4 w kierunku wschodnim wzdłuŜ południowej 
granicy działek nr 133/5, nr 133/4 i nr 133/3. Dalej przecina działkę nr 186/5  (droga) i 
przebiega wzdłuŜ południowych granic działek nr 203/3 i nr 203/1.Następnie przecinając 
potok przebiega  przez punkt ewidencyjny nr 459  oraz wzdłuŜ południowej granicy działki nr 
204  dochodzi do punktu nr 5. Punkt ten stanowi nie oznaczony punkt ewidencyjny 
stanowiący północno wschodni naroŜnik działki nr 209 ,będący punktem granicznym z 
działkami nr 204 i nr  210/29. 
Dalej granica przebiega  od punktu nr 5 do punktu nr 6 w kierunku południowo zachodnim, 
wzdłuŜ  granicy działki nr 209 przez punkt ewidencyjny nr 732. Punkt ten stanowi nie 
oznaczony punkt ewidencyjny połoŜony na granicy działki nr 209 we wschodnim jej 
naroŜniku ,będącym punktem granicznym z działką nr 210/29.  
Następnie granica skręca na południe i przebiega od punktu nr 6  wzdłuŜ  wschodniej granicy 
działki nr 209 i dalej na południe wzdłuŜ zachodniej granicy działki 220/2 przechodząc przez 
punkt ewidencyjny nr 730 do punktu nr 7. Punkt ten stanowi punkt ewidencyjny [bez numeru] 
stanowiący naroŜnik działki nr 220/2  i działki nr 219. 
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Dalej granica przebiega  w kierunku wschodnim od punktu nr 7 do punktu nr 8  wzdłuŜ 
granicy działki nr 219 do przecięcia się z drogą polną( działka nr 221) , mijając punkt 
ewidencyjny nr 729. Punkt nr 8 stanowi punkt ewidencyjny nr 421 ,połoŜony po zachodniej  
stronie drogi polnej. 
Następnie granica skręca na południowy zachód i przebiega od punktu nr 8  wzdłuŜ drogi 
polnej (działka nr 221). Dalej granica przecina tę drogę  dochodząc do punktu nr 9. Punkt ten 
stanowi nie oznaczony punkt ewidencyjny, połoŜony po wschodniej stronie drogi w 
naroŜniku działki nr B224. 
Dalej granica przebiega  od punktu nr 9 do punktu nr 10  w kierunku południowym, wzdłuŜ 
linii poprowadzonej po granicach rodzaju gruntu, poprzez punkt ewidencyjny nr 728 do 
północnej granicy działki nr 232/1. Punkt nr 10 stanowi  nie oznaczony punkt ewidencyjny,   
połoŜony  na granicy  działki 232/1 w odległości około 50 m od naroŜnika działki nr 232/2. 
Następnie granica przebiega  od punktu nr 10 do punktu nr 11 w kierunku zachodnim  wzdłuŜ 
północnej granicy działki nr 232/1 do naroŜnika działki nr 229/2. Punkt nr 11 zlokalizowany 
jest 15 m na południe od punktu ewidencyjnego nr 618 i stanowi północno zachodni  naroŜnik 
działki nr 232/1. 
Następnie granica skręca na południe i przebiega  od punktu nr 11 do punktu nr 12, wzdłuŜ 
wschodniej  granicy działki nr 229/2.  Punkt ten stanowi punkt przecięcia granicy działek  z 
granicą gruntu V klasy na wschodzie i VI klasy na zachodzie. Na południe od punktu nr 12 w 
odległości około 50 m znajduje się punkt ewidencyjny nr 679. 
W punkcie nr 12 granica skręca na zachód i przebiega wzdłuŜ południowej granicy działki nr 
229/2 na odległość 35 m  do punktu nr 13. Jest to punkt  graniczny dzielący grunty VI klasy 
na wschodzie i IV klasy na zachodzie. 
Następnie granica skręca na południe i przebiega  od punktu nr 13 wzdłuŜ wschodniej granicy 
działki nr 231 do punktu nr 14.  Punkt ten stanowi punkt ewidencyjny nr  275 połoŜony na 
linii rozdziału gruntów róŜnych klas. 
W punkcie nr 14 granica skręca na wschód i  przebiega wzdłuŜ linii krzywej, od punktu 
ewidencyjnego 275  poprzez nieoznaczony punkt ewidencyjny oraz wzdłuŜ północnej granicy 
działki nr 363  do punktu nr 15. Punkt ten stanowi  naroŜnik działki nr 363.  
 Dalej granica skręca na południe i przebiega  od punktu nr 15  wzdłuŜ wschodniej granicy 
działki nr 363 na odległość 240 m do punktu nr 16. Punkt ten nie jest  oznaczony – 
zlokalizowany jest na działce nr 363. 
W punkcie nr 16 granica skręca na zachód i  przecinając działkę nr 363 przebiega  wzdłuŜ 
linii prostej na odległość 130 m  przechodząc przez punkt ewidencyjny nr 521 przy drodze 
polnej, dalej przecina działkę nr 360 (droga)  i dochodzi  do punktu nr 17,połoŜonego po 
przeciwnej stronie drogi niŜ punkt ewidencyjny nr 521. 
Dalej granica przebiega na południe  od punktu nr 17 do punktu nr 18 wzdłuŜ granic działki 
nr 360 (droga polna)  poprzez punkt ewidencyjny nr 522 do punktu ewidencyjnego nr 402 
stanowiącego skrzyŜowanie dróg polnych (działka nr 360 z działką nr 358). 
Punkt nr 18 pokrywa się z  punktem ewidencyjnym nr 402.  
Następnie granica skręca na zachód i przebiega  od punktu nr 18  wzdłuŜ drogi (działki nr nr 
358,356 i 215/3 ) do punktu nr 19. Jest to nie oznakowany punkt ewidencyjny połoŜony w 
odległości około 50 m od zachodniego naroŜnika działki nr 356 oraz na wysokości granicy 
pomiędzy działkami nr nr 230/49 i 230/48 (na południu) .  
Dalej granica skręca na południowy wschód  i przebiega od punktu nr 19 do punktu nr 20 
wzdłuŜ wschodniej granicy działki nr 230/48 na odległość około 500 m. Punkt nr 20 stanowi 
nie oznakowany punkt ewidencyjny na gruntach klasy IVb, na terenie działki nr 230/48. 
W punkcie nr 20 granica skręca na zachód i przebiega wzdłuŜ linii prostej przecinającej 
działki nr nr 230/48,230/47 i 230/46 do  nie oznaczonego punktu ewidencyjnego na granicy 
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działek nr nr 230/46 od wschodu i 230/45 od zachodu, stanowiącego punkt nr 21 opisywanej 
granicy. 
Dalej granica przebiega generalnie w kierunku zachodnim od punktu nr 21 do punktu nr 22 
przecinając działki nr nr 230/45 i 230/44. Punkt ten stanowi nie oznakowany punkt 
ewidencyjny w naroŜniku działki nr 223/8. 
Następnie granica odchyla się na północny zachód i  przebiega  od punktu nr 22 do punktu nr 
23 wzdłuŜ południowej granicy działki nr 223/8 i dalej działki nr 223/5. Punkt nr 23 stanowi 
nie oznakowany punkt ewidencyjny połoŜony  w naroŜniku działki nr 223/5.  
W punkcie nr 23 granica  skręca na południowy zachód i przecina działki nr nr 233/2,230/10 
oraz 230/9 docierając  do południowo wschodniego naroŜnika działki nr  230/6,stanowiącego 
punkt nr 24 Jest to nie oznakowany punkt ewidencyjny.  
Następnie granica przebiega na zachód  od punktu nr 24 wzdłuŜ południowej granicy działek 
nr nr 230/6 i 255/2 do punktu nr 25 zlokalizowanego przy wschodnim skraju drogi Buszkowo 
- Babi Dół (działka nr 213/5). 
Dalej granica skręca na północ i przebiega  od punktu 25  wzdłuŜ wschodniego skraju drogi 
Buszkowo - Babi Dół (działka nr 213/5) do punktu nr 26 stanowiącego południowo- zachodni 
naroŜnik działki nr 350/3. 
Od punktu nr 26 granica  przebiega dalej w kierunku północnym wzdłuŜ drogi Buszkowo- 
-BabiDół (działka nr 213/5) do punktu nr 27.Punkt ten jest najdalej wysuniętym  na zachód 
punktem granicznym działki nr 213/10. Stanowi nie oznakowany punkt ewidencyjny 
połoŜony na wysokości północnej granicy działki nr 186/1 (znajdującej się po przeciwnej 
stronie drogi).   
Następnie  granica przebiega  od punktu nr 27 do punktu nr 28 dalej na północ wzdłuŜ 
wschodniego skraju drogi Buszkowo - Babi Dół (działka nr 213/5) do skrzyŜowania z drogą 
polną odchodzącą w kierunku wschodnim (działka nr 213/8). Punkt nr 28 stanowi południowo 
zachodni naroŜnik  działki nr 209/3.  
Od punktu nr 28 granica dalej przebiega na północ do punktu 29 wzdłuŜ wschodniego skraju 
drogi Buszkowo - Babi Dół (działka nr 213/5) do skrzyŜowania z drogą polną odchodzącą w 
kierunku wsi OstróŜki. Punkt 29 stanowi północno zachodni naroŜnik  działki 209/4, kota 
wysokościowa 154,0.  
Dalej granica skręca na wschód i przebiega  linią łamaną  od punktu  29 do punktu 33 wzdłuŜ 
północnego skraju drogi polnej oznakowanej jako LzBVI zmierzającej do przecięcia z jedną  
głównych dróg biegnących w kierunku do centrum wsi OstróŜki i tuŜ przed punktem nr 33 ją 
przecina. Punkty pośrednie 30-32 zlokalizowane są na załamaniach tej linii ,natomiast punkt 
33 stanowi południowo zachodni naroŜnik działki nr 152.    
Następnie granica skręca na północ i przebiega od punktu nr 33 wzdłuŜ granic działki nr 152 
do punktu nr 34. Punkt nr 34 połoŜony jest 20 m na południowy zachód od punktu 
ewidencyjnego nr 90, w terenie leśnym. Stanowi naroŜnik działki nr 152. 
Dalej granica  przebiega w kierunku północno wschodnim od punktu nr 34  do punktu nr 35. 
Punkt ten stanowi punkt ewidencyjny nr 91 połoŜony  przy skrzyŜowaniu drogi polnej 
(działka nr 151) OstróŜki –Czapelsko z drogami leśnymi ,w terenie leśnym. 
Następnie granica skręca na północny zachód i przebiega od punktu nr 35 do punktu nr 36 
wzdłuŜ drogi leśnej  przecinającej obszar leśny – działki: 163/1; 164/1; 165/1;137/1  do 
punktu nr 36.  Punkt 36 jest to punkt ,który znajduje się na przecięciu dróg leśnych , około 20 
m od rowu szerokości 2 m, powiązanego z siecią rowów prowadzących wodę spływu 
powierzchniowego do Potoku Pręgowskiego. Stanowi południowo zachodni naroŜnik działki 
nr 137/1. 
Dalej granica skręca na północ i przebiega od punktu nr 36 do punktu nr 40 linią łamaną, 
wzdłuŜ wschodniej strony drogi leśnej zmierzającej do skrzyŜowania z drogą przebiegającą z 
zachodu na wschód ,będącą granicznym duktem leśnym dla oddziału leśnego (OL nr 137) na 
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południu i oddziału leśnego (OL nr 128) na północy. Punkty pośrednie nr nr 37-39 znajdują 
się na załamaniach tej linii. Na odcinku od punktu nr 39 do punktu nr 40 granica przecina 
potok.Punkt nr 40 znajduje się przy skrzyŜowaniu dróg leśnych i stanowi północno zachodni 
naroŜnik działki nr 137/1. 
Dalej granica przebiega od punktu nr 40 do punktu nr 41 w kierunku północno wschodnim, 
wzdłuŜ drogi leśnej, przekraczając granicę oddziałów leśnych (OL nr 137) na zachodzie i 
(OL nr 136) na wschodzie. Punkt nr 41  znajduje się w  południowo wschodnim naroŜniku 
działki nr 46. 
Następnie granica przebiega w kierunku wschodnim od punktu nr 41  wzdłuŜ drogi leśnej  do 
punktu nr 42.Punkt ten stanowi  nie oznaczony punkt ewidencyjny, znajdujący się w 
południowym naroŜniku działki nr 396. 
Dalej granica przebiega w kierunku wschodnim, od punktu nr 42,  wzdłuŜ drogi leśnej do 
przecięcia z drogą (działka nr 56) do punktu nr 43.Punkt ten znajduje się na skraju drogi na 
wysokości naroŜnika  działki nr 398/10. 
Następnie granica skręca na południowy wschód i przebiega od punktu nr 43 wzdłuŜ drogi 
(działka nr 56) do punktu nr 44. Punkt ten znajduje się na zachodnim skraju drogi polnej przy 
nie oznaczonym punkcie ewidencyjnym. 
Od punktu nr 44 granica skręca na południe i przebiega do punktu nr 45 wzdłuŜ granic 
działek nr nr 56 oraz 398/10. Punkt nr 45 stanowi południowo zachodni naroŜnik działki nr 
398/10. 
Następnie granica skręca na wschód i przebiega od punktu nr 45 wzdłuŜ drogi leśnej 
przecinając nie oznaczony punkt ewidencyjny i dalej przebiega wzdłuŜ południowej granicy 
działki nr 398/9  do punktu nr 46 stanowiącego południowo wschodni naroŜnik działki nr  
398/9. 
Dalej granica skręca na południowy wschód i przebiega  od punktu nr 46 do punktu nr 47 
wzdłuŜ południowych granic działek nr nr 398/7 i 398/8 .Punkt nr 47 stanowi naroŜnik działki 
nr 398/8. 
Od punktu nr 47  granica przebiega w kierunku wschodnim dalej wzdłuŜ południowej granicy 
działki nr 398/8  do punktu nr 48. Punkt ten połoŜony jest na południe od punktu 
ewidencyjnego  nr 476 w odległości około 20 m od niego. 
Następnie granica skręca na północny wschód  i przebiega od punktu nr 48  wzdłuŜ 
południowej granicy  działki nr  398/8 do punktu nr 49 stanowiącego  punkt ewidencyjny nr 
717. 
Następnie granica skręca na wschód i przebiega od punktu nr 49 dalej  wzdłuŜ południowej 
granicy  działki nr  398/8  do punktu nr 50 .Punkt ten stanowi punkt ewidencyjny nr 718.  
W punkcie  nr 50 granica skręca na południowy wschód  i przecinając poprzecznie bieg 
Potoku Pręgowskiego dochodzi do punktu 1 tj. do punktu początkowego opisu granic terenu 
strefy ochronnej ujęcia „Pręgowo”. 
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Tabela nr 1 

Współrzędne topograficzne punktów charakterystycznych granicy terenu ochrony 
pośredniej  strefy ochronnej drenaŜowego ujęcia  wód „Pręgowo”         

 

Nr pktu X Y 

Nr pktu 

 X Y 

1 464 970 709 790 26 463 770 707 790 

2 465 030 709 590 27 463 670 708 350 

3 465 290 709 610 28 463 670 708 510 

4 465 280 709 560 29 463 620 708 730 

5 465 570 709 440 30 463 710 708 670 

6 465 500 709 380 31 463 810 708 610 

7 465 440 709 220 32 463 930 708 630 

8 465 520 709 200 33 464 270 708 790 

9 465 460 709 160 34 464 250 709 040 

10 465 470 708 930 35 464 370 709 150 

11 465 410 708 930 36 463 320 709 660 

12 465 390 708 820 37 463 340 709 740 

13 465 355 708 820 38 463 360 710 000 

14 465 345 708 690 39 463 310 710 100 

15 465 570 708 650 40 463 370 710 200 

16 465 590 708 410 41 464 010 710 400 

17 465 460 708 430 42 464 080 714 380 

18 465 500 708 310 43 464 260 710 360 

19 465 200 708 240 44 464 350 710 200 

20 465 320 707 850 45 464 320 710 020 

21 465 020 707 780 46 464 430 709 980 

22 464 640 707 730 47 464 510 709 870 

23 464 340 707 770 48 464 640 709 860 

24 464 300 707 480 49 464 710 709 980 

25 463 830 707 590 50 464 880 709 940 

 
Objaśnienie do tabeli nr 1:  
Określenie współrzędnych - Odczyt z rastru map w skali 1:10 000 Układ "92" udostępnionych 
przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 
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         Załącznik nr 4 do Rozporządzenia nr 2/2009 
        Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
         w       Gdańsku  z dnia  30 kwietnia 2009 r. 

 
Szczegółowy opis granic terenu ochrony pośredniej w obszarze o zaostrzonych 
warunkach ochrony w Dolinie Pręgowskiej na podstawie mapy stanu prawnego w skali 
1:5 000 
 
Linie przebiegu granic strefy ochronnej są oznaczone na mapach stanu prawnego, które 
dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki z o.o. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna  w Gdańsku, będącej właścicielem infrastruktury technicznej ujęcia.  
 
Punkty charakterystyczne dla przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej w obszarze o 
zaostrzonych warunkach ochrony w Dolinie Pręgowskiej oznaczone są na mapie numerami 
od 101 – 136 i częściowo oznakowane tablicami informacyjnymi w terenie oraz wylistowane 
w załączonej Tabeli nr 2 współrzędnych topograficznych. 
Granica obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony przebiega w obrębie kompleksu leśnego, 
w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od ciągów drenaŜowych lub cieku oraz wzdłuŜ linii 
wyznaczonych przez punkty połoŜone w odległości minimum 15 m od końca drenów.  
 
Opis przebiegu granicy prowadzi się zgodnie z ruchem wskazówek zegara od punktu nr 101. 
Linia łamana  biegnąca od punktu nr 101 przez punkty nr nr 102-136 i do punktu nr 101 
zamyka obszar o zaostrzonych warunkach ochrony zlokalizowany w terenie ochrony 
pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód „Pręgowo” . 
 
Granica przebiega od punktu nr 101 linią łamaną w kierunku południowo zachodnim, wzdłuŜ 
południowo zachodniej granicy działki nr 404/1 aŜ  do punktu nr 112.  
Punkty pośrednie od nr 101 – 107 oznaczone są w miejscach lokalnej zmiany kierunku 
przebiegu granicy. W punkcie nr 107 granica skręca na południe i dochodzi do punktu nr 108. 
Od punktu nr 108 do 112 granica przebiega wzdłuŜ linii łamanej w kierunku na północny 
zachód w przybliŜeniu równolegle do drogi leśnej. Punkty pośrednie zlokalizowane są na 
załamaniach linii. 
Następnie w punkcie nr 112 granica skręca na zachód i przebiega dalej wzdłuŜ drogi leśnej  
do punktu nr 113 .Punkt ten połoŜony jest na skraju duktu leśnego stanowiącego granicę 
pomiędzy oddziałami leśnymi (OL nr 163 na południu, OL nr 136 na północy). 
Dalej granica przebiega linia łamaną w kierunku północno zachodnim wzdłuŜ drogi leśnej od 
punktu nr 113 przez punkty nr 114-116 do punktu nr 117.Punkty pośrednie zlokalizowane są 
na załamaniach linii. 
Od punktu nr 117 do punktu nr 118 granica przebiega linią umowną  w kierunku północno 
zachodnim przecinając  działkę nr 136/1.  
W punkcie nr 118 granica skręca na północ i przebiega do punktu nr 119. 
Od punktu nr 119  granica przebiega  umowną linią łamaną  w kierunku północno zachodnim 
aŜ do punktu nr 122. Punkty pośrednie od nr 120 – 121 zlokalizowane są w miejscach 
lokalnej zmiany kierunku przebiegu linii. Granica na tym odcinku przekracza dukt leśny 
stanowiący granicę pomiędzy oddziałami leśnymi (OL nr 136 na wschodzie, OL nr 137 na  
zachodzie). 
W punkcie nr 122 granica skręca na północ i docierając do punktu nr 123 przecina Potok 
Pręgowski (oznaczony jako rów szerokości 2,0 m). 
Dalej granica przebiega od  punktu nr 123  linią łamaną generalnie w  kierunku wschodnim 
do punktu nr 126. Granica na odcinku między punktami od nr 123-124 przekracza dukt leśny 
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stanowiący granicę między oddziałami leśnymi (OL nr 137 na zachodzie,OL nr 136 na 
wschodzie). Punkty pośrednie od nr 124-125 oznaczone są w miejscach lokalnej zmiany 
kierunku przebiegu linii.   
W punkcie nr 126 granica skręca na południe i przebiega dalej linią łamaną przez punkty od 
nr 126 -131 do punktu nr 132.W punkcie nr 127 granica przecina potok. Punkty pośrednie od 
nr 127-131 oznaczone są w miejscach lokalnej zmiany kierunku przebiegu linii. 
W punkcie nr 132 granica skręca na wschód i przebiega generalnie w kierunku wschodnim 
linią łamaną aŜ do punktu nr 136. Punkty pośrednie od nr 133-135 oznaczone są w miejscach 
lokalnej zmiany kierunku przebiegu linii. Granica przebiega tu równolegle do potoku, 
jednocześnie przebiega przez punkty ewidencyjne od nr 712 do 715.Punkt nr 136 znajduje się 
w pobliŜu punktu ewidencyjnego nr 716. 
W punkcie nr 136 granica skręca na północ i dochodzi do punktu nr 48. 
Następnie granica przebiega przez punkty charakterystyczne dla granicy terenu ochrony 
pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód „Pręgowo” . 
W punkcie nr 48 granica skręca na północny wschód  i dociera do punktu nr 49. 
W punkcie nr 49 granica skręca na wschód i dociera do punktu nr 50. 
W punkcie nr 50 granica skręca na południowy wschód i dociera do punktu nr 1. 
Punkt nr 1 stanowi jednocześnie punkt nr 101,zamykający opis granicy obszaru o 
zaostrzonych warunkach ochrony w Dolinie Pręgowskiej. 
   
 Tabela nr 2  
 Współrzędne topograficzne punktów charakterystycznych granicy terenu ochrony pośredniej 

w obszarze o zaostrzonych warunkach ochrony w Dolinie Pręgowskiej   
             Nr 
pktu       X       Y 

              Nr 
pktu       X       Y 

101  464 970 709 790 119 463 910 709 910 
102 464 945 709 780 120 463 870 709 930 
103 464 930 709 765 121 463 780 709 910 
104 464 870 709 765 122 463 680 709 950 
105 464 800 709 690 123 463 700 710 000 
106 464 700 709 640 124 463 850 710 070 
107 464 660 709 640 125 463 890 710 140 
108 464 680 709 520 126 463 960 710 160 
109 464 590 709 510 127 463 990 710 110 
110 464 520 709 570 128 464 020 710 100 
111 464 460 709 610 129 464 010 710 010 
112  464 440 709 620 130 464 090 709 970 
113 464 310 709 630 131 464 090 709 930 
114 464 230 709 660 132 464 210 709 840 
115 464 160 790 715 133 464 300 709 840 
116 464 110 709 740 134 464 460 709 800 
117 464 080 709 800 135 464 620 709 850 
118 463 900 709 880 136 464 700 709 850 

 
 

Objaśnienie do tabeli nr 2:  
Określenie współrzędnych - Odczyt z rastru map w skali 1:10 000 Układ "92" udostępnionych 
przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk. 
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       Załącznik nr 5 do Rozporządzenia nr 2/2009 
        Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
         w       Gdańsku  z dnia 30 kwietnia 2009 r . 

 
Szczegółowy opis granic terenu ochrony pośredniej  w obszarze o zaostrzonych 
warunkach ochrony w Dolinie OstróŜek na podstawie mapy stanu prawnego w skali 
1:5000 . 
 
Linie przebiegu granic strefy ochronnej są oznaczone na mapach stanu prawnego, które 
dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki z o.o. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna  w Gdańsku, będącej właścicielem infrastruktury technicznej ujęcia.  
 
Punkty charakterystyczne dla przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej w obszarze o 
zaostrzonych warunkach ochrony w Dolinie OstróŜek oznaczone są na mapie symbolami 
literowo-cyfrowymi ZO1,Z014,Z013,…ZO2,ZO1 i oznakowane tablicami informacyjnymi w 
terenie oraz wylistowane w załączonej Tabeli nr 3  współrzędnych topograficznych . 
Granicę obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony w Dolinie OstróŜek wyznaczają linie 
łączące punkty wieloboku zamkniętego ZO1,Z014,Z013,…Z02,ZO1 , zlokalizowanego na 
działkach nr nr 208, 209, 219, 217, 218/1, 218/2, 221 (droga), 229/2, 216/1, 226/5, 413, 
163/3, w obrębie Pręgowo Górne.  
Ogólnym wyznacznikiem przebiegu tej granicy jest utrzymanie odległości 15 m od ciągów 
drenaŜowych. Opis przebiegu granic prowadzi się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Linia łamana  biegnąca od punktu ZO1  przez punkt Z014 i do punktu Z01 zamyka obszar o 
zaostrzonych warunkach ochrony zlokalizowany w terenie ochrony pośredniej strefy 
ochronnej ujęcia wód „Pręgowo” . 

 
Za początek opisu moŜna przyjąć odcinek linii prostej prostopadłej do rurociągu  przesyło-
wego biegnącej w odległości około 15 m na północny wschód od studzienki rewizyjnej 35. 
Odcinek ten wyznaczają punkty Z01-Z02. Punkt ZO1 połoŜony jest na działce nr 209. 
Od punktu Z01 granica przebiega w kierunku  na południowy zachód  i przecinając działkę nr 
219 dociera  do punktu ZO14 .Punkt Z014 połoŜony jest na działce nr 205/2. 
Następnie granica skręca na południe i przebiega od punktu Z014 przez punkty Z013, Z012, 
Z011, Z010 dochodząc do punktu Z09, połoŜonego na działce nr 229/2.Trasa przebiegu 
granicy na odcinku od punktu ZO14 do punktu ZO9 przecina działki nr 219, 217, 218/1, 
218/2, 221, 229/2.                                                                                                                                                                                              
Od punktu Z09 granica skręca na zachód i przecinając działkę nr 216 (droga) oraz działkę nr 
216/5 dochodzi do punktu Z08, będącego punktem naroŜnym dla działek nr 226/7, 216/5 i 
163/1A.Od punktu ZO8 granica skręca na  północ i w obrębie działki nr 163/1A dochodzi do 
punktu Z07. Od punktu Z07 połoŜonego na terenie działki nr 163/1A granica skręca na 
zachód i przebiega przez część działki nr 163/1A  docierając po 25 m do granicy działek nr nr 
163/1A i 216/5 do punktu Z06. 
W punkcie Z06 granica skręca na północ . Trasa przebiegu granicy na odcinku od punktu Z06 
do Z05  przecina działkę  nr 216/5, a dalej skręca na wschód i przebiega wzdłuŜ północnej 
granicy działki nr 216/5 dochodząc po 10 m do punktu ZO5. Dalej granica przebiega w 
kierunku wschodnim do punktu ZO4 połoŜonego w naroŜniku działek nr 163/3 i nr 216/5. 
Następnie granica przebiega w kierunku północnym przecinając działkę nr 163/3 i dalej 
przebiega wzdłuŜ zachodniej granicy działki nr 217 dochodząc do punktu ZO3.Punkt Z03 
płoŜony jest na działce nr 208.Następnie granica skręca na północny wschód i  przecinając 
działkę nr 208  dochodzi do punktu ZO2.  Punkt ZO2 połoŜony jest na działce nr 208. 
Dalej granica przebiega do punktu początkowego tj. Z01.                                                                                                                                                                                               
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 Tabela nr 3  
Współrzędne topograficzne punktów charakterystycznych granicy terenu ochrony pośredniej  

w obszarze o zaostrzonych warunkach ochrony w Dolinie OstróŜek  
SYMBOL 
pktu       X          Y 
    ZO1 465 430 709 340 

    ZO2 465 390 709 360 

    ZO3 465 360 709 280 
    ZO4 465 380 709 130 
    ZO5 465 330 709 130 
    ZO6 465 330 709 100 
    ZO7 465 360 709 100 
   ZO8 465 360 709 030 
   ZO9 465 440 709 030 
   ZO10 465 450 709 090 
   ZO11 465 450 709 110 
   ZO12 465 430 709 180 
   ZO13 465 420 709 200 
   ZO14 465 420 709 270 

 
Objaśnienie do tabeli nr 3:  
Określenie współrzędnych - Odczyt z rastru map w skali 1:10 000 Układ "92" udostępnionych 
przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 
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        Załącznik nr 6 do Rozporządzenia nr 2/2009 
        Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
         w       Gdańsku  z dnia 30 kwietnia  2009 r . 

 
 
Współrzędne topograficzne punktów charakterystycznych wyznaczających obszar i 
teren górniczy „Pręgowo Górne IA” dla złoŜa kruszywa naturalnego „Pręgowo Górne I”  

 

Tabela nr 4 

            Nr pktu  Układ 65             Układ 92 
1 60 73 090 35 95 914 708 560 464 990 

2 60 73 201 35 96 060 708 670 465 130 

3 60 73 099 35 96 424 708 560 464 480 

 
4 

60 72 844 35 96 451 708 300 465 520 

5 60 72 840 35 96 316 708 310 465 380 

6 60 72 814 35 96 018 708 270 465 080 

7 60 73 030 35 95 975 708 490 465 050 

 
 
 
Objaśnienie do tabeli nr 4:  
Określenie współrzędnych: odczyt z rastru map w skali 1:10 000 Układ "92" udostępnionych 
przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 
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