ROZPORZĄDZENIE nr 4 /2010
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W
GDAŃSKU
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych na terenie Obwodu
Utrzymania Autostrady A1 w rejonie miejscowości Nowe Marzy gm. Dragacz
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 ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie
Obwodu Utrzymania Autostrady A1 w rejonie miejscowości Nowe Marzy połoŜonej w
powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim, zwanego dalej ujęciem wód
„OUA Nowe Marzy”, składającą się z:
1) terenu ochrony bezpośredniej,
2) terenu ochrony pośredniej.
2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar o powierzchni 546 m2 . Opis granic
terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód „OUA Nowe Marzy” stanowi załącznik nr 1 do
rozporządzenia.
3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 29 ha. Opis granic
terenu ochrony pośredniej ujęcia wód „OUA Nowe Marzy” stanowi załącznik nr 2 do
rozporządzenia .
4. Mapa strefy ochronnej ujęcia wód „OUA Nowe Marzy”, na której przedstawiono
przebieg granic tej strefy ochronnej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŜytkowania gruntów na cele nie
związane z eksploatacją ujęcia.

1)
2)
3)

4)

2. Na terenie ochrony bezpośredniej nakazuje się:
odprowadzać wody opadowe w sposób uniemoŜliwiający przedostawanie się ich do
obudów studni słuŜących do poboru wody infiltracyjnej;
zagospodarować teren zielenią;
odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych,
przeznaczonych do uŜytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń słuŜących do
poboru wody;
ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie 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, z 2008r. Nr 199,poz.1227 i Nr 227,poz.1505 , z 2009 r., Nr
168,poz.1323,Nr 215,poz.1664 , z 2010 r. Nr 44,poz.253 oraz Nr 96, poz.620 ,Nr 106,poz.675,Nr 123,poz.835
oraz Nr182,poz.1228)

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 zgodnie ze wzorem ustalonym w treści Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie
ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r. Nr 136 poz. 1457, z 2005 r. Nr 250 poz.2506) .
§ 3. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:
1) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, z wyjątkiem oczyszczonych
wód opadowych i ścieków oczyszczanych w zakładowej zbiorczej oczyszczalni ścieków
istniejącej
na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A1 Nowe Marzy odprowadzanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego,
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) stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach przekraczających „Zalecenia
nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych uŜytków zielonych” zawarte w instrukcji
upowszechnieniowej nr 151 z 2008 r. wydanej przez Instytut Uprawy NawoŜenia i
Gleboznawstwa - PIB Puławy ,
5) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych ,
6) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych ,niebezpiecznych, innych niŜ niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych,
7) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
8) lokalizowania zakładów przemysłowych zaliczonych do przedsięwzięć wymagających
raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 paŜdziernika 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.
1227,z póŜn.zm.),
9) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt,
10) lokalizowania i budowy 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.ze zm.);
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);
11)lokalizowania i budowy stacji paliw, z wyjątkiem istniejącej monitorowanej stacji paliw
na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A1 Nowe Marzy ,
12) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych,
13) urządzania obozowisk
14) budowy nowych parkingów, z wyjątkiem posiadających uszczelnioną powierzchnię i
podłączonych do kanalizacji ,
15) mycia pojazdów mechanicznych poza myjnią wyposaŜoną w systemy odprowadzające i
oczyszczające ścieki, podłączoną do kanalizacji,
16) prowadzenia stałych odwodnień,
17) prowadzenia prac melioracyjnych, z wyjątkiem prac mających na celu konserwację

rowów melioracyjnych ,cieków powierzchniowych i urządzeń wodnych zapewniających
droŜność i funkcjonalność tych urządzeń i zbiorników ,
18) eksploatacji kopalin,
19) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej ,z wyjątkiem modernizacji i rozbudowy
istniejących,
20) przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu w
sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi
zgłoszenia, z wyjątkiem przewozu w obrębie zjazdu/wjazdu na autostradę A1 (pasy
drogowe autostrady) przebiegającego przez strefę ochronną ujęcia wód „OUA Nowe
Marzy”.
§ 4. Granice terenu ochrony pośredniej naleŜy oznakować przez umieszczenie,
w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych
charakterystycznych punktach terenu:
a) tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia zgodnie ze
wzorem z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów
tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r. Nr 136 poz. 1457,z
2005 r. Nr 250 poz.2506) .
b) znaków drogowych zakazujących ruchu po drogach lokalnych pojazdów przewoŜących
towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 4 /2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2010 r.
Opis granic terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód „OUA Nowe Marzy”
Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone są na mapach stanu prawnego, które
dostępne są do wglądu na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A1,Nowe Marzy 1,86-134
Dragacz, w siedzibie operatora Autostrady A1 działającego w imieniu Gdańsk Transport
Company S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 19,81-718 Sopot.
Opis szczegółowy granicy terenu ochrony bezpośredniej ujęcia według mapy ewidencyjnej w
skali 1 : 5.000
Teren ochrony bezpośredniej obejmuje prostokąt wymiarach 20m x 26 m o
powierzchni 546 m2 wydzielony i wygrodzony na terenie działki Nr 360 (obręb geodezyjny
Mniszek /0009/,oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga. Granicę terenu ochrony
bezpośredniej wkreślono na mapę, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 4 /2010
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2010 r.
Opis granic terenu ochrony pośredniej ujęcia wód „OUA Nowe Marzy”
Linie przebiegu granic strefy ochronnej oznaczone są na mapach stanu prawnego, które
dostępne są do wglądu na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A1,Nowe Marzy 1,86-134
Dragacz, w siedzibie operatora Autostrady A1 działającego w imieniu Gdańsk Transport
Company S.A. z siedzibą przy ul.Powstańców Warszawy 19,81-718 Sopot ,której Prezes
Zarządu jest pełnomocnikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie.
Wykaz właścicieli działek podany został w przyjętym przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pismem znak ŚG.III.am.752-2/16/10 z dnia 14 maja 2010 r.
„Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie obwodu utrzymania autostrady w
rejonie miejscowości Nowe Marzy (obręb Mniszek)obejmującego ustalenie strefy ochronnej
ujęcia wody ”.
Teren ochrony pośredniej obejmuje następujące działki: 211/1 (dr), 360 (dr), 261/1 (dr),
260/1 (dr), 215/1 (dr), 216/1 (dr), 193/1 (dr), 192/1 (dr), 214/5 (dr), 191/3 (dr), 191/2 (dr),
191/1 (dr), 190/2 (dr), 259/2 (dr), 217/6 (dr), 217/4 (dr), 3213/10 (dr), 245/1 (dr), 255/2 (dr),
258/1 (dr), 256/5 (dr), 256/4 (dr), 255/1 (dr), 254/10 (dr), 254/9 (dr), 254/3 (dr), 254/8 (dr),
257/1 (dr), 355 (dr), 356 (dr), 3200/11 (Ls), 214/6, 250 (dr), 245/2 (dr) 3200/9 (Ls, Lz, Tr),
3200/12 (Ls), 247/1a (dr), 362 (B), 363 (dr), częściowo 158/1 (dr), 230/2(dr), 3200/4 (RV,
ŁV), 227/2 (RV, ŁV), 3201/18 (Ls, Lz, N), 221 (Ł), 220 (Ł), 3213/13 (ŁV, Lz).

Opis szczegółowy granic terenu ochrony pośredniej ( wg mapy ewidencyjnej w skali
1:5000)
Obszar objęty terenem ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej OUA Nowe Marzy
w całości znajduje się w obrębie geodezyjnym 0009 Mniszek.
Opis granic terenu ochrony pośredniej prowadzi się wg mapy w skali 1: 5000 zamieszczonej
na zał. Nr 3. Opis rozpoczyna się od strony południowej, od SW rogu działki Nr 211/1
znajdującej się na terenie OUA i oznaczonego punktem nr 1. Opis prowadzi się dalej zgodnie
z ruchem wskazówek zegara. Od punktu nr 1 połoŜonego przy pasie wyjazdowym z
autostrady granica terenu ochrony pośredniej biegnie na północ, wzdłuŜ zachodniej granicy
działki Nr 211/1(pasa drogi wyjazdowej z autostrady) i dociera do punktu nr 2, stanowiącego
północno-wschodni naroŜnik działki 198/1. Następnie skręca na zachód, (przecinając drogę
prowadzącą z/do Mniszka a biegnącą wzdłuŜ drogi wjazdowej/zjazdowej na/z autostrady oraz
Strugę Mniszek) i biegnie wzdłuŜ granicy działki nr 360 do punktu 3 usytuowanego w
naroŜniku działek nr: 360, 198/1, 198/2 i 3213/12. Dalej granica biegnie na północny-zachód
(przez tereny lesiste i łąki), po zachodnich granicach działek nr: 360, 193/1, 192/1, 191/3,
190/2 – do punktu nr 4, przy brzegu Strugi Mniszek. Następnie zachodnią stroną działki
214/5 dociera do punktu nr 5, będącego naroŜnikiem działek nr: 185/2, 3213/13 i 214/5. W
dalszej kolejności skręca na zachód przebiega wzdłuŜ rowu tj. wzdłuŜ wschodniej granicy
działek nr: 185/2, 185/3a, 185/1 (przez tereny lesiste i łąki) dociera do punktu nr 6. Punkt ten
stanowi naroŜnik działek: 185/1, 3201/18 3201/14. Dalej granica terenu ochrony pośredniej

skręca na wschód, do punktu nr 7, znajdującego się we wschodnim naroŜniku działki nr
3201/14 i południowo-zachodnim naroŜniku działki nr 227/2. Potem zachodnią stroną działki
nr 272/2 dociera do punktu nr 8, stanowiącego północny naroŜnik działki 3201/14. Następnie
granica terenu ochrony pośredniej skręca na zachód i dociera z powrotem do rowu (punkt nr
9). Dalej biegnie na północ wzdłuŜ rowu i zachodniej granicy działki nr 227/2 (przez łąki i
grunty rolne) i dociera do punktu nr 10 (na skraju lasu). Punkt nr 10 jest usytuowany w
zachodnim naroŜniku działki 227/2 i południowym rogu działki nr 3201/16. Następnie skręca
na wschód, i dociera do punktu nr 11, usytuowanego na wysokości północnej granicy działki
nr 227/2 w naroŜniku działek nr 227/2 i 230/2,. Pomiędzy punktem nr 11 a nr 12 granica
biegnie zachodnią stroną działki nr 3200/4 w kierunku NW. Dalej przechodzi na wschód do
punktu nr 13, zlokalizowanego w północnym naroŜniku działki 3200/4. Od punktu nr 13
granica skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 3200/4 dociera do drogi (działki nr
363).Następnie granica terenu ochrony pośredniej przecina działkę nr 363 na wysokości
granicy działek nr 3200/4 i 3200/12 i dociera do punktu nr 14, usytuowanego w zachodnim
rogu działki nr 3200/12. Następnie biegnie wzdłuŜ drogi (działka nr 363), po północnozachodniej granicy działki nr 3200/12 aŜ do drogi prowadzącej do/z Mniszka (działka nr
158/1) do punktu nr 15. Punkt ten stanowi północny naroŜnik działki nr 3200/12. Dalej
granica skręca na południe i biegnie wzdłuŜ działki nr 158/1, z ominięciem działki nr 354. W
tej części biegnie wzdłuŜ leśnego odcinka drogi prowadzącej z/do Mniszka, po granicach
działek nr: 3200/12, 247/1a. Dalej przecina pas zjazdowy/wjazdowy z/na autostradę
prowadzący przez SPO i wkracza na teren OUA. Przebiega wzdłuŜ wschodnich granic
działek nr: 355, 257/1, 258/1, 259/2, prowadząc do punktu nr 16 (naroŜnik działek nr: 259/2
i 191/1). Na wysokości działki nr 191/1 granica terenu ochrony pośredniej przecina w
poprzek działkę158/1 (stanowiącą drogę dojazdową do studni nr 1 i wytwórni mas betonu) i
dociera do punktu nr 17. Dalej granica biegnie nadal przez teren OUA, wschodnią stroną
działki nr 158/1 do punktu nr 18, będącego naroŜnikiem działek nr: 356 i 264/4. Potem,
przechodzi na SW przecinając w poprzek działkę nr 158/1 i dalej biegnie wzdłuŜ południowej
granicy działki nr 211/1 prowadzącej do punktu nr 1, jednocześnie zamykając opis granic
terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej.

