
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 13/2017 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 9 października 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla projektowanego ujęcia wód 

powierzchniowych we wsi Rędziny, gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo 

dolnośląskie 

Na podstawie  art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 i 60) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu nr 1/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla projektowanego ujęcia wód 

powierzchniowych we wsi Rędziny, gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo 

dolnośląskie (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 44, poz. 585) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 500 m2 (prostokąt o wymiarach: 10 x 50 m), 

przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia i zlokalizowany na części działki ewidencyjnej 

nr 126/5; 

2) teren ochrony pośredniej o powierzchni 4,02 ha, przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

opisany w załączniku nr 2 do rozporządzenia i obejmujący obszar zlokalizowany na działkach 

ewidencyjnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”; 

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia; 

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 

T. Szczerba

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 4159



 

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 13/2017 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia 9 października 2017 r. 

Plan sytuacyjny ujęcia wody powierzchniowej w Rędzinach z granicą terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej 
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 13/2017 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia 9 października 2017 r. 

 

Przebieg granicy terenu ochrony pośredniej 

Początek zgodnie z ruchem wskazówek zegara - od granicy SUW ujęcia „Rędziny” wzdłuż krawędzi skarpy 

nad terenem SUW, po stoku prostopadle do potoku Rędzinka. Następnie wzdłuż prawego brzegu w kierunku 

północno - zachodnim przez ok. 340 m do ogrodzenia strefy ochronnej ujęcia drenażowego. Dalej wzdłuż 

ogrodzenia w kierunku południowym 15 m i w kierunku zachodnim 38 m, a następnie zgodnie ze spadkiem 

terenu w górę stoku 62 m. Dalej prostopadle do spadku terenu w kierunku północno - wschodnim aż do drogi 

gruntowej  i dalej do granicy lasu. Wzdłuż granicy lasu do skrzyżowania dróg gruntowych i północną granicą 

drogi gruntowej, na wschód wzdłuż działki leśnej do koryta lokalnego cieku. Dalej na południe wzdłuż koryta 

cieku aż do drogi gminnej z Rędzin. Następnie dalej na południe do przecięcia się z drogą gruntową w kierunku 

ogrodzenia SUW Rędziny. 
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