
  

ROZPORZĄDZENIE  NR   3    /2009 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ ĄDU GOSPODARKI WODNEJ 
W  GDAŃSKU 

z dnia   30 czerwca 2009 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, ze zm.1))  , 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 granicy strefy ochronnej oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 
6 do rozporządzenia. Przebieg granicy 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., 80-874 Gdańsk ,ul. Na Stoku 50, będącej 
właścicielem infrastruktury technicznej ujęć. 

 
§2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje grunty wokół 52 studni i 2 piezometrów, 

których lokalizację określa załącznik nr 1 . Opis terenu ochrony bezpośredniej stanowi 
załącznik nr 2. 
 

§3.1. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 11,1 km2. Przebieg 
granic terenu ochrony pośredniej określa załącznik nr 3. 

  
2. W obrębie terenu ochrony pośredniej wydziela się obszar o zaostrzonych 

warunkach ochrony, którego granice określone są w załączniku nr 4. 
 
3. W obrębie obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony wydziela się obszar ścisłej 

ochrony, którego granice określone są w załączniku nr 5 . 
 

§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 przedostawania 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; 
                                                           
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 , z 2007 r. Nr 21,poz.125,Nr 64,poz.427,Nr 75,poz.493,Nr 88, poz.587 i 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. 



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 z wyjątkiem podczyszczonych 
    do wartości normatywnych wód opadowych i roztopowych (będących  ściekami w   rozu- 
    mieniu ustawy Prawo wodne); 
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  niebez- 
    pieczne 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;  
 11) podejmowania przedsięwzięć wymagających przy realizacji kondygnacji podziemnych  
      stałych lub tymczasowych  odwodnień ,  palowania,  bez: 
- uprzedniego szczegółowego  rozpoznania warunków hydrogeologicznych wraz z analizą 
skutków planowanych odwodnień na  wody podziemne ujmowane na ujęciach komunalnych  
 oraz  jeśli ta analiza wskazuje na moŜliwość negatywnego wpływu na stan zasobów (ilość i 
jakość wód) ,w szczególności dla ujęć „Czarny Dwór” i „Zaspa”, 
- przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wydanymi na podstawie  dyrektywy 
Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (opublikowana 
w Dz. Urz. UE  L 175 z 5.7.1985 r. z póŜn. zm.) ; 
12)lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych ujmujących czwartorzędowy  poziom 
     wodonośny z wyjątkiem zbiorowego zaopatrzenia w wodę; 
13)prowadzenia stałych odwodnień (np. za pomocą studni, igłofiltrów, drenaŜy, rowów itp.), 



     z których łączna ilość odprowadzanych wód podziemnych z całego obszaru strefy 
ochronnej  przekraczałaby 180 m3/h tj. 20% zasobów eksploatacyjnych ujęć komunalnych 
„Czarny Dwór” i „Zaspa”; 
14)prowadzenia stałych odwodnień (np. za pomocą studni, igłofiltrów, drenaŜy, rowów itp.)  
     o głębokości obniŜenia zwierciadła wód podziemnych przekraczających wartość: 

a)  1,0 m między północną granicą obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony a 
brzegiem morza, 

b) 2 m między południową i południowo-wschodnią granicą obszaru o zaostrzonych 
warunkach ochrony a linią wyznaczoną wzdłuŜ ulicy Rzeczypospolitej – 
Chłopskiej - Bora Komorowskiego – Poznańskiej, 

c) 3,0 m na pozostałym terenie strefy ochrony pośredniej,  
zgodnie z załącznikami nr 7a i 7b do niniejszego rozporządzenia. 

  
     2. W obrębie obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony, obowiązują zakazy 
określone w ust.1 w punktach od 1 do 13 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 
    zaliczonych do przedsięwzięć wymagających bądź mogących wymagać raportu o 
    oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska; 
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, 
7) wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych (będących ściekami w rozumieniu 
     ustawy Prawo wodne); 
 8) prowadzenia stałych odwodnień (np. za pomocą studni, igłofiltrów, drenaŜy, rowów itp.): 

 a)   w odległości  200 m od granicy obszaru ścisłej ochrony, 
b) o głębokości obniŜenia zwierciadła wód podziemnych przekraczających wartość 

1,0 m pomiędzy północną granicą obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony a 
linią ograniczającą od północy 200 m pas wokół granicy obszaru ścisłej ochrony, 

c) o głębokości obniŜenia zwierciadła wód podziemnych przekraczających wartość 
1,5 m na pozostałym obszarze o zaostrzonych warunkach ochrony, tj. pomiędzy 
południową i wschodnią granicą obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony a 
linią ograniczającą od południa i wschodu 200 m pas wokół granicy obszaru 
ścisłej ochrony, 

zgodnie z załącznikami nr  7a i  7b  do niniejszego rozporządzenia. 
 

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 7 a ponadto zakazuje się: 

1) budowy autostrad i torów kolejowych; 
2) budowy dróg w odległości mniejszej niŜ 50 m od poszczególnych studzien; 
3)prowadzenia stałych lub tymczasowych odwodnień (np. za pomocą studni, igłofiltrów, 
drenaŜy, rowów itp.), z wyłączeniem związanych z ujęciem wody; 
4) wykonywania robót melioracyjnych , 
5) wykonywania  wykopów ziemnych nie związanych z ujęciem; 
6) prowadzenia robót budowlanych nie słuŜących ujęciom, z wyłączeniem związanych z 
    budową obiektów małej architektury; 
7) lokalizowania stacji paliw; 



8) urządzania parkingów i obozowisk; 
9) lokalizowania nowych ujęć wody; 
10) wjazdu pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem obsługi ujęcia i terenów zielonych  

(nie dotyczy ulic Powstańców Wielkopolskich, Piastowskiej i Chrobrego); 
11) 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. Traci moc rozporządzenie nr 1/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia  strefy ochronnej ujęć 
wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz „Zaspa” w Gdańsku , woj. pomorskie ( Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego  z  2007 r. Nr 59 , poz. 880).  

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

 
 
  

       Dyrektor  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 



Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 3/2009 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
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  
-studnia nr 11 na działce nr 19/6 obręb nr 18 Gdańsk  
-studnia nr 12 na działce nr 20/1 obręb nr 18 Gdańsk  
-studnia nr 13 na działce nr 30/1 obręb nr 18 Gdańsk  
-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 
-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  
-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  
-studnia nr K-1 na działce nr 277/4 obręb nr 33 Gdańsk  
-studnia nr K-3 na działce nr 279/9 obręb nr 33 Gdańsk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do rozporządzenia nr 3/2009 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
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 3/2009 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
Przebieg granic terenu ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych „CZARNY 
DWÓR” oraz „ZASPA” na podstawie mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000. 
 
Bieg 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 3/2009 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 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 3/2009 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 do Rozporządzenia nr 3/2009 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
Mapa przebiegu granicy strefy ochronnej ujęć wód podziemnych Czarny Dwór – Zaspa, w 
skali 1:5000 

 

 



Załącznik nr 7a do rozporządzenia nr 3/2009  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku z dnia  30 czerwca 2009 r. 

 
 
 
Opis granic terenów ,gdzie obowiązują ograniczenia dopuszczalnych depresji stałych 
drenaŜy i odwodnień na terenie ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych „Czarny 
Dwór” oraz „Zaspa”. 
 
Na podstawie „Oceny moŜliwości i ograniczeń lokalizowania inwestycji ,w tym obiektów 
wysokościowych (OW) w strefie pośredniej ujęcia wód podziemnych *Czarny Dwór-Zaspa* 
a zwłaszcza na obszarze o zaostrzonych warunkach ochrony” opracowanej w 2008 r. przez 
Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Geologii Morza na zamówienie GIWK sp. z o.o. 
w Gdańsku ,wyróŜnia się 5 przedmiotowych terenów : 
  
I obszar – otoczenie ujęcia w promieniu ok. 200 m, gdzie obowiązuje pełny zakaz 

lokalizowania inwestycji wymagających stałych drenaŜy lub odwodnień.  
 
Granica wydzielonego obszaru ,gdzie obowiązuje zakaz prowadzenia stałych odwodnień i 
drenaŜy ,przebiega w odległości  200 m od linii studzien. Jest prowadzona linią łamaną o 
ustalonych współrzędnych (układ 1992), zgodnie ze wskazówkami zegara.  
Kolejno liniami prostymi granica osiąga punkty: 
 

Nr X Y odległość 
1 473684,37 728879,33 2022,2 
2 475075,23 727414,98 392,04 
3 475134,00 727027,37 658,14 
4 475514,02 726490,04 261,34 
5 475575,93 726236,13 238,44 
6 475498,38 726010,66 650,75 
7 474973,92 725625,38 485,08 
8 474685,96 726015,74 710,79 
9 474998,45 726654,15 801,13 

10 474551,61 727319,09 1842,09 
11 473289,66 728661,02 450,35 

 
i dalej wraca do punktu początkowego.  
 
II obszar - między ujęciami a brzegiem morza, gdzie zakazuje się prowadzenia stałych 
                        odwodnień i drenaŜy o głębokości obniŜenia zwierciadła wód podziemnych 
                        przekraczających wartość 1 m. 
  
Wydzielony obszar ograniczony jest: od północy - obowiązującą granicą terenu ochrony  
pośredniej ( brzeg Zatoki Gdańskiej ); od wschodu - odcinkiem  granicy terenu ochrony 
pośredniej od brzegu morza do punktu przecięcia się z al. Gen. J. Hallera oraz wyznaczoną 
linią prostą od tego punktu wzdłuŜ al. Gen. J. Hallera  do pkt  4 o współrzędnych określonych 
w tabeli jak wyŜej; od południa linią łamaną przechodzącą przez punkty 4, 3, 2, 1 o 
ustalonych współrzędnych podanych w tabeli, od zachodu – granicą terenu ochrony 
pośredniej od pkt 1 do brzegu morza.  



 
 
III obszar - część obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony, obejmujący pas terenu 

wzdłuŜ jego południowej i wschodniej granicy w odległości ok. 0,5 km od ujęć 
wody, gdzie dopuszczalne stałe odwodnienia i drenaŜe nie mogą obniŜać 
zwierciadła wody więcej niŜ 1,5 m.  

 
Przebieg granicy wydzielonego obszaru rozpoczyna się od skrzyŜowania al. Gen. J. Hallera z 
ul. Dworską i dalej zgodnie ze wskazówkami zegara granica przebiega wzdłuŜ obowiązującej 
granicy obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony do punktu 11 o współrzędnych 
określonych w tabeli jak wyŜej.  
 
 
IV obszar - pas terenu, między południową i południowo-wschodnią granicą obszaru o 

zaostrzonych warunkach ochrony a linią wyznaczoną wzdłuŜ ulicy 
Rzeczypospolitej – Chłopskiej – Bora Komorowskiego - Poznańskiej, gdzie 
dopuszczalne stałe odwodnienia i drenaŜe nie mogą obniŜać zwierciadła 
wody więcej niŜ 2,0 m. 

 
Przebieg granicy wydzielonego obszaru rozpoczyna się od skrzyŜowania al. Gen. J. Hallera z 
prostą na przedłuŜeniu ul. Łamanej i dalej granica przebiega zgodnie ze wskazówkami zegara: 
wzdłuŜ obowiązującej wschodniej granicy terenu ochrony pośredniej do przecięcia się z ul. 
Rzeczypospolitej oraz od tego punktu w kierunku zachodnim wzdłuŜ ulic: Rzeczypospolitej – 
Chłopskiej – Bora Komorowskiego – Poznańskiej do przecięcia się z zachodnią granicą 
terenu ochrony pośredniej i dalej w kierunku północnym wzdłuŜ tej granicy do skrzyŜowania 
z ul. Chłopską. Następnie granica zmienia swój bieg w kierunku wschodnim i przebiega 
wzdłuŜ obowiązującej południowej i wschodniej granicy obszaru o zaostrzonych warunkach 
ochrony do skrzyŜowania z al. Gen. J. Hallera.   
 
 
V obszar - skrajna część strefy ochrony pośredniej, znacznie oddalona od ujęć (odległość 

przekracza 1-1,5 km), gdzie dopuszcza się obniŜenie zwierciadła wody w 
strefie odwadnianej do 3 m.  

  
Granica wydzielonego obszaru przebiega zgodnie ze wskazówkami zegara od skrzyŜowania 
ul. Kościuszki z ul. Rzeczypospolitej wzdłuŜ obowiązującej granicy terenu ochrony 
pośredniej do punktu przecięcia się ul. Pomorskiej z prostą na przedłuŜeniu ul. Poznańskiej i 
dalej w kierunku wschodnim wzdłuŜ ulicy Poznańskiej - Bora Komorowskiego - Chłopskiej –
– Rzeczypospolitej do punktu początkowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 7b do Rozporządzenia nr 3/2009  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Mapa zasięgu ograniczeń podanych  w załączniku nr 7a   

 


