
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Rozumicach 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej w Rozumicach, gmina Kietrz, powiat głubczycki, 

województwo opolskie. 

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o której mowa w § 1, stanowią: 

1) teren ochrony bezpośredniej: 

a) studni nr 1 i nr 2 obejmujący obszar o powierzchni 0,2568 ha, zlokalizowany na działce ewidencyjnej  

nr 46/3, obręb Rozumice, gmina Kietrz, przedstawiony na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 

do rozporządzenia, 

b) studni nr 3, nr 4 i nr 5 obejmujący obszar o powierzchni 0,3600 ha, zlokalizowany na działce 

ewidencyjnej nr 44/2, obręb Rozumice, gmina Kietrz, przedstawiony na planie sytuacyjnym 

stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

2) teren ochrony pośredniej o całkowitej powierzchni 323,1605 ha, obejmujący obszar zlokalizowany  

w gminie Kietrz na działkach ewidencyjnych o nr 47/1, 47/2, 46, 45/3, 45/4, 48 - część, 54/1 - część obręb 

Lubotyń, nr 44/2, 49 - część, 37/6 - część, 35/3 - część, 35/2 obręb Pliszcz, nr 124/2, 110 - część, 46/1, 46/3, 

51/1, 52, 45/1 - część, 44/2, 48/1, 53, 48/2, 44/1, 43, 42, 41/4, 41/1, 40, 39/3, 39/4, 28/1, 906, 907 - część,  

29/1 obręb Rozumice, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz 

przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 3. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody obowiązują zakazy i nakazy wynikające z art. 53 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

§ 4. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2 pkt 2, wprowadza się następujące zakazy: 

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem ścieków ze stacji uzdatniania wody Rozumice; 

2) rolniczego wykorzystania ścieków; 

3) składowania odpadów promieniotwórczych; 

4) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu; 

5) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne; 

6) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych (nie dotyczy wykonywania studni zastępczych i awaryjnych 

na istniejących ujęciach); 

7) wydobywania kopalin; 
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8) wykonywania odwodnień budowlanych (metodą otworową za pomocą studni wierconych); 

9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych. 

§ 5.1. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  

- Prawo wodne. 

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

  

 p.o. Dyrektora  

Regionalnego Zarządu  

Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

 

Tomasz Cywiński 
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Dyrektora  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach z dnia 29.12.2017r. 

 
 

Mapa terenu ochrony bezpośredniej studni nr 1, nr 2 ujęcia wody podziemnej w Rozumicach . 
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Dyrektora  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach z dnia 29.12.2017r. 
 

 Mapa terenu ochrony bezpośredniej studni nr 3, nr 4, nr 5 ujęcia wody podziemnej w Rozumicach . 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Dyrektora  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach z dnia 29.12.2017r. 

 

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej uj ęcia wody podziemnej w Rozumicach, gmina 

Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie. 

 

Punkt początkowy granicy jest przy ulicy Owsianej (DW 420) około 150 m powyżej skrzyżowania ulic 

Owsianej z ul Zieloną. Od tego miejsc granica biegnie na północ wzdłuż drogi DW 420. Po przejściu około 

220 m, granica nadal biegnie na północ przez pola uprawne wzdłuż linii wysokiego napięcia (przecinając po 

drodze działki o nr 37/6, 35/3, 54/1) dochodząc do drogi lokalnej. W tym miejscu granica skręca w prawo,  

na wschód i dalej biegnie wzdłuż lokalnej drogi aż do skrzyżowania z DW 420 (ul. Owsiany) i dalej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej. Po przejściu ok. 600 m granica skręca na wschód biegnąc dalej przez pola (granicą 

działki 141) dochodzą do drogi relacji Rozumice – Lubotyń. Tu granica skręca w prawo biegnąc dalej wzdłuż 

drogi w kierunku Rozumic. Po przejściu ok. 700 m granica skręca w prawo na zachód biegnąc dalej polną 

drogą (wzdłuż granicy działki nr 151). Po przejściu ok. 550 m granica dochodzi do lokalnej drogi. Tu granica 

skręca w lewo na północny – wschód, tak aby po przejściu ok. 130 m  drogą ponownie skręcić na zachód  

w drogę polną. Od tego miejsca granica biegnie dalej na zachód najpierw wzdłuż dogi polnej a następnie 

polami (wzdłuż granic działek nr 54 ,55). Po przejściu 1300 m skręca na południowy - wschód do drogi 

gruntowej, a następnie ponownie skręca na zachód biegnąc drogą wzdłuż linii wysokiego napięcia (granicą 

działki 44/2). Na wysokości obiektów kombinatu rolnego Kietrz (Pilszcz) granica skręca w prawo na północ 

biegnąc dalej wzdłuż lokalnej drogi aż do skrzyżowania z ulicą Owsianą (DW 420) stanowiącą punkt 

początkowy granicy.  
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Dyrektora  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach z dnia 29.12.2017r. 

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Rozumicach.  
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       Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Rozumicach  

       Tablice informacyjne  

               Studnie ujęcia w Rozumicach  
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