
ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 
w Skoczowie - Zawiślu

Na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia 
nr 2 oraz otwory drenażowe: A, B, C) w Skoczowie – Zawiślu, miasto Skoczów, gmina Skoczów, gmina 
Brenna, powiat cieszyński, województwo śląskie, zwaną dalej „strefą ochronną”, obejmującą:

1) teren ochrony bezpośredniej;

2) teren ochrony pośredniej.

2. Teren ochrony bezpośredniej stanowi obszar o łącznej powierzchni 0,0333 ha obejmujący:

1) dla studni nr 2 oraz otworu drenażowego A – obszar o powierzchni 0,0153 ha (w kształcie prostokąta 
o wymiarach 17 m × 9 m), zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 4, obręb 0003 3, miasto Skoczów;

2) dla otworu drenażowego B – obszar o powierzchni 0,009 ha (w kształcie kwadratu o wymiarach 
3 m × 3 m), zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 3, obręb 0003 3, miasto Skoczów;

3) dla otworu drenażowego C – obszar o powierzchni 0,009 ha (w kształcie kwadratu o wymiarach 
3 m × 3 m), zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 9/29, obręb 0003 3, miasto Skoczów.

3. Obszar terenu ochrony bezpośredniej określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

4. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o całkowitej powierzchni 322,8605 ha. Obszar terenu ochrony 
pośredniej określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

5. Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony pośredniej określa załącznik Nr 3 do 
rozporządzenia.

6. Opis przebiegu granic strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony 
pośredniej określa załącznik Nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 2 obowiązują:

1) zakaz, o którym mowa w art.127 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

2) nakazy, o których mowa w art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 4 wprowadza się następujące zakazy:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 115



1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem ścieków z już istniejących oczyszczalni ścieków 
spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) rolniczego wykorzystania ścieków;

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

4) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

5) lokalizowania nowych ujęć wody, z wyłączeniem wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla 
ujęcia wód podziemnych w Skoczowie-Zawiślu oraz ujęć budowanych i eksploatowanych w ramach 
zwykłego korzystania z wód na terenach, na których brak technicznych możliwości przyłączenia działek do 
komunalnej sieci wodociągowej;

6) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania martwych zwierząt;

7) lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem 
przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak negatywnego 
wpływu na zasoby jakościowe i ilościowe wód podziemnych i powierzchniowych.

2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. - Prawo wodne.

3. Lokalizację tablic informacyjnych na terenie ochrony pośredniej określa załącznik Nr 2 do 
rozporządzenia.

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

 

Wojewoda Śląski

Jarosław Wieczorek
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Załącznik Nr 1 do rozporządzenia

Wojewody Śląskiego

z dnia 7 stycznia 2020 r.

Mapa terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 
w Skoczowie - Zawiślu
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Załącznik Nr 2 do rozporządzenia

Wojewody Śląskiego

z dnia 7 stycznia 2020 r.

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Skoczowie - Zawiślu
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Załącznik Nr 3 do rozporządzenia

Wojewody Śląskiego

z dnia 7 stycznia 2020 r.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia 
wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Skoczowie - Zawiślu

Jednostka ewidencyjna – miasto Skoczów

Obręb: nr 2 Zabawa

Nr działki ewidencyjnej: 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1011/1, 
1011/2, 1012/1, 1012/2, 1012/3 – część, 1013, 1014/1, 1014/2, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/3, 
1017/4, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 
1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034/10, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 
1034/9, 1035/1, 1035/2, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 1040/2, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 
1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052/1, 1052/2, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058/1, 1058/2, 
1059/1, 1059/2, 1059/3, 1060, 1061/1, 1061/2, 1062, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068/3, 
1068/4, 1068/5, 1068/6, 1068/7, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 
1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1080/3, 1081, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2, 
1089, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 48/3, 48/4, 48/5 – 
część, 48/6, 710/14 – część, 710/15, 710/16, 887, 933, 940, 941, 942, 943, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948, 
949/1, 949/2, 949/3, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 951, 952, 953, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 
979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995/23, 995/24, 995/25, 
995/26, 996/1, 996/2, 997, 998/1, 998/2, 999/1, 999/2.

Jednostka ewidencyjna – miasto Skoczów

Obręb: nr 3 Bajerki

Nr działki ewidencyjnej: 1/1, 1/2, 1/3 – część, 1/4, 1/5, 1/6, 10/1, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/5, 10/6, 
10/8, 10/9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 
21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 3, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32, 35, 36, 37/1, 
37/2, 37/3, 37/4, 38, 39/1, 39/2, 4, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 43, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/3, 47/4, 48/3, 
48/4, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58, 59, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 60, 61, 
62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/3, 66/5, 66/6, 67 – część, 68/2, 69, 7, 70/1, 70/3, 70/4, 71/1, 71/3, 71/4, 72/1, 
72/3, 72/4, 73, 74/1, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 78/1, 78/4, 78/5, 78/6, 79/1, 79/2, 8, 81/1, 
81/3, 81/5 – część, 85/9, 9/1, 9/10, 9/11, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/3, 9/6, 9/8. 

Jednostka ewidencyjna – gmina Skoczów

Obręb: Pogórze

Nr działki ewidencyjnej: 1250 – część, 1252/3, 1256/4 – część, 1311/11 – część, 1311/12 – część, 
1326/2, 1326/3, 1326/4, 1326/5, 1326/6, 1326/7, 1329, 1338, 1339, 134/2, 134/4 – część, 1340, 135/1, 
135/2, 170/20, 170/22, 170/25, 170/26, 170/27, 170/29, 170/30, 170/31, 182/100 – część, 182/14, 182/15, 
182/19, 182/20, 182/21, 182/22, 182/23, 182/24, 182/25, 182/29, 182/30, 182/42, 182/43, 182/44, 182/45, 
182/51, 182/52, 182/53, 182/54, 182/56, 182/57, 182/64, 182/66, 182/67, 182/68, 182/69, 182/70, 182/72, 
182/74, 182/8, 182/90, 182/91, 182/92, 182/93, 182/94, 182/95, 182/96, 182/97 – część, 184/10, 186/10, 
186/11, 186/13, 186/14, 186/16, 186/20, 186/6, 186/8, 187/1, 187/4, 196/1, 210/14, 210/18, 210/19, 210/20, 
210/21, 210/22, 210/24, 210/27, 210/28, 210/29, 210/30, 210/34, 210/36, 210/37, 210/38, 210/39, 210/40, 
210/41, 210/42, 210/43, 210/44, 210/45, 213/10, 213/5, 213/6, 213/7, 213/9, 219/1 – część, 219/4, 219/7, 
219/8, 221/12, 221/18, 221/23, 221/25, 221/29, 221/30, 221/31, 221/32, 221/33, 221/34, 221/35, 221/37, 
221/38, 221/39, 221/40, 221/41, 221/42, 221/43, 221/44, 221/45, 221/46, 221/47, 221/48, 221/49, 221/50, 
221/51, 253/10, 253/11, 253/12, 253/13, 253/5, 253/8, 253/9, 267/1, 276/2, 278/1, 278/10, 278/11, 278/12, 
278/13, 278/4, 278/9, 283/12, 283/13, 283/16, 283/17, 283/3, 283/5, 285/2, 285/3, 286/18, 286/20, 286/22, 
286/28, 286/29, 286/3, 286/30, 286/6, 289/1, 290/1, 291/2, 291/3, 291/4, 294/1, 294/16, 294/18, 294/20, 
294/22, 294/23, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 305/1, 305/10, 305/2, 305/3, 305/4, 305/6, 305/7, 305/8, 
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305/9, 307/1, 308/1, 309, 311/1, 311/2, 315/1, 316/10, 316/12, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/2, 
316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 363/10, 363/13, 363/14, 363/15, 363/16, 363/17, 363/18, 363/30, 363/31, 
363/32, 363/33, 363/34, 363/35, 363/37, 363/43, 363/44, 363/45, 363/46, 363/7, 363/8, 363/9, 376/125, 
376/126, 376/129, 376/130, 376/132, 376/133, 376/152, 376/153, 376/154, 376/156, 376/160, 376/161, 
376/162, 376/168, 376/169, 376/170, 376/171, 376/172, 376/177, 376/178 – część, 376/179, 376/180, 
376/181, 376/182, 376/183, 376/46, 376/49, 376/52, 376/55, 376/58, 376/69, 376/73, 376/74, 376/75, 
376/78, 376/79, 376/85, 376/99, 386/1, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 393/1, 397, 398/2, 400/4, 400/5, 404, 
409, 410, 417/3, 426/3 – część, 497/4 – część. 

Jednostka ewidencyjna – gmina Brenna

Obręb: Górki Wielkie

Nr działki ewidencyjnej: 106/10, 106/11, 106/12, 106/13, 106/14, 106/5, 106/6, 106/7, 106/9, 109/1, 
110/1, 113, 138 – część, 139, 1778/2, 1778/4 – część, 1783/1 – część, 1783/2 – część, 1785/6 – część, 19/11, 
19/13, 19/15, 19/18, 19/20, 19/22, 19/26, 19/27, 19/29, 19/31, 19/33, 19/34, 19/35, 19/37, 19/38, 19/40, 
19/42, 19/43, 19/46, 19/48, 19/50, 19/51, 19/53, 19/54, 19/55, 19/56, 19/57, 19/59, 19/62, 19/63, 19/64, 
19/65, 19/66, 19/8, 61/3, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 80/1, 80/2, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/18, 82/20, 
82/21, 82/23, 82/27, 82/31, 82/32, 82/34, 82/35, 82/36, 82/37, 82/38, 82/39, 82/40, 82/41, 82/42, 82/43, 
82/44, 82/46, 82/47, 82/48, 82/49, 82/50, 82/51, 82/52, 82/53, 82/54, 82/56, 82/57, 82/58, 82/6, 82/61, 
82/64, 82/65, 82/67, 82/68, 82/70, 82/71, 82/73, 82/74, 82/77, 82/78, 82/8, 82/80, 82/82, 82/83, 82/86, 
82/87, 82/88, 82/89, 88/2, 88/3, 88/4.
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Załącznik Nr 4 do rozporządzenia

Wojewody Śląskiego

z dnia 7 stycznia 2020 r.

Opis przebiegu granic strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony 
pośredniej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Skoczowie - Zawiślu

Opis przebiegu granicy terenu ochrony bezpośredniej  

Teren ochrony bezpośredniej dla studni zbiorczej nr 2 oraz otworu drenażowego A (działka o nr ewid. 4): 
począwszy od południowo-wschodniego narożnika (współrzędne geograficzne punktu: 18˚47’56,2663”E, 
49˚47’46,6789”N) granica biegnie 17 m linią prostą w kierunku zachodnim do punktu stanowiącego 
południowo-zachodni narożnik terenu ochrony bezpośredniej (współrzędne geograficzne punktu: 
18˚47’55,4597”E, 49˚47’46,5261”N). Dalej granica zmienia kierunek i biegnie na długości 9 m linią prostą 
w kierunku północnym osiągając północno-zachodni narożnik terenu ochrony bezpośredniej (współrzędne 
geograficzne punktu: 18˚47’55,3338”E, 49˚47’46,8057”N). Od tego miejsca granica zmienia kierunek 
i kieruje się 17 m linią prostą na wschód do północno-wschodniego narożnika terenu ochrony bezpośredniej 
(współrzędne geograficzne punktu: 18˚47’56,1399”E, 49˚47’46,9584”N). Następnie granica zmienia 
kierunek i biegnie 9 m linią prostą w kierunku południowym osiągając punkt wyjściowy.

Teren ochrony bezpośredniej dla otworu drenażowego B (działka o nr ewid. 3) wyznacza się w postaci 
kwadratu o boku 3 m, gdzie środek kwadratu stanowi środek otworu drenażowego B (środek pokrywy 
zabezpieczającej otwór drenażowy B) o współrzędnych geograficznych punktu: 18˚47’58,8637”E,  
49˚47’47,3524”N.

Teren ochrony bezpośredniej dla otworu drenażowego C (działka o nr ewid. 9/29) wyznacza się w postaci 
kwadratu o boku 3 m, gdzie środek kwadratu stanowi środek otworu drenażowego C (środek pokrywy 
zabezpieczającej otwór drenażowy C) o współrzędnych geograficznych punktu: 18˚48’01,5285”E,  
49˚47’47,8075”N.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej  

Począwszy od południowo-zachodniego narożnika działki 731/4 granica strefy biegnie na wschód 
i dociera do południowo-wschodniego narożnika działki 731/4. Od tego miejsca  granica kieruje się dalej na 
wschód linią prostą i dociera do północno-zachodniego narożnika działki 1011/1. Granica strefy dociera do 
ul. Sportowej i dalej biegnie północną granicą ulicy (1011/1) na wschód. Granica dociera do północno-
wschodniego narożnika działki (1011/1), który graniczy z działką 710/14 (ul. Górecka). Od narożnika 
granica kieruje się dalej na wschód, biegnie linią prostą, przechodzi przez działkę 710/14 i dociera do 
północno-zachodniego narożnika działki 997 (ul. Osiedlowa). Od tego punktu granica strefy biegnie dalej na 
wschód północną granicą ul. Osiedlowej (997). Granica dociera do południowo-wschodniego narożnika 
działki 969/2 i zmienia kierunek, biegnie na północ wschodnią granicą działki 969/2 i dociera do jej 
północno-wschodniego narożnika. W tym punkcie granica zmienia kierunek i biegnie południowymi 
granicami działek 868, 957, 956 na wschód. Granica dociera do południowo-wschodniego narożnika działki 
956 i biegnie dalej linią prostą na wschód, przecina działkę 48/5 (tory kolejowe) i dociera do północno-
zachodniego narożnika działki 937. Granica zmienia kierunek i biegnie na południe zachodnią granicą 
działki (937), aby następnie biec jej południową granicą i dalej południowymi granicami działek 938 i 934/2 
na wschód. Granica dociera do południowo-wschodniego narożnika działki 934/2, który graniczy z działką 
932/2. Granica rozpoczyna bieg na wschód zachodnią i południową granicą parceli 932/2 oraz południową 
granicą działki 930/1 by dotrzeć do południowo-wschodniego narożnika działki. W tym punkcie granica 
kieruje się linią prostą południową granicą parceli 400/2 (obręb Pogórze, gmina Skoczów) by dotrzeć do 
zachodniego narożnika tj. punktu najbardziej wysuniętego na zachód działki 918. W tym punkcie granica 
zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wschodnimi granicami parcel 1329, 400/4, 400/5. 
Granica dociera do południowo-wschodniego narożnika działki 400/5, który jest równocześnie punktem 
działki najbardziej wysuniętym na wschód. Następnie granica przechodzi linią prostą przez ul. Skrajną 
(497/4) i dociera do punktu o współrzędnych geograficznych: 49˚47’57,1539”, 18˚48’31,4714”. W tym 
punkcie granica zmienia kierunek i biegnie północną granicą działki 417/1 na zachód by dotrzeć do jej 
północno-zachodniego narożnika i w tym miejscu zmienić kierunek i biec na południowy-wschód zachodnią 
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granicą działki i dociera do jej południowo-zachodniego narożnika. Z tego punktu granica kieruje się na 
wschód południową granicą działki i dociera do jej południowo-wschodniego narożnika. W narożniku 
granica zmienia kierunek i biegnie na północ do granicy z działką 376/67. W południowo–zachodnim 
narożniku działki 376/67 granica zmienia kierunek i biegnie na wschód południowymi granicami działek 
376/67, 417/1, 1328/1, 471/10. Po osiągnięciu południowo-wschodniego narożnika działki 471/10 granica 
zmienia kierunek i biegnie na północny-zachód a następnie na północny–wschód wschodnią granicą działki 
471/10 by dotrzeć do narożnika, który jest najbardziej wysuniętym punktem na północ działki 376/183. 
W tym punkcie granica zmienia kierunek i biegnie na południowy-wschód granicą (376/183) parceli by 
dotrzeć do granicy z parcelą 376/182. Od narożnika, w którym graniczą działki 376/183 i 376/182 granica 
strefy biegnie dalej na południowy-wschód, następnie na północny-wschód i znowu na południe po granicy 
działki 376/182. Granica dociera do granicznika rozdzielającego działki 376/182 i 376/183. Od granicznika 
granica biegnie zachodnią a później południową granicą działki 376/166. Granica strefy dociera do granicy 
parceli 1249 (ul. Zamek). W tym miejscu granica zmienia kierunek i biegnie na południe wschodnią granicą 
działki 376/183. Granica dociera do punktu o współrzędnych geograficznych: 49˚47’36,5438”, 
18˚49’18,4410”. W tym punkcie zmienia kierunek na północno–wschodni, przecina linią prostą parcelę 
426/3, biegnie południową granicą działki 363/53 i dociera do północno-zachodniego narożnika działki 
363/13. Od tego miejsca granica biegnie dalej w tym samym kierunku północnymi granicami działek 
363/13, 363/30 by dotrzeć do północno-wschodniego narożnika działki 363/30. Po minięciu narożnika 
granica kieruje się na południe wschodnimi granicami działek 363/30, 363/31. Granica strefy dociera do 
granicy z parcelą 363/37 i w jej północno-zachodnim narożniku zmienia kierunek. Granica biegnie północną 
granicą działki 363/37 na wschód, następnie przechodzi na jej wschodnią granicę i biegnie na południe. 
Granica dociera do wschodnich granic działek 363/46, 363/45, 363/44, 363/43 i biegnie nimi na południe by 
dotrzeć do granicznika rozdzielającego działki 363/43, 365/35. W tym punkcie granica zmienia kierunek na 
północno-wschodni i biegnie południową granicą działki 363/38 aby dotrzeć do jej południowo-
wschodniego narożnika. Po minięciu narożnika zmienia kierunek i biegnie wschodnią granicą działki 
363/35. Granica dociera do ulicy (działka 1250), przecina ją linią prostą i dobiega do narożnika działki 
316/7, który jest punktem działki wysuniętym najbardziej na zachód. Od tego miejsca granica biegnie na 
wschód wzdłuż drogi (działka 1250) do granicznika z parcelą 316/5 (ul. Jaskrów). Od tego punktu granica 
biegnie na południowy-wschód południową granicą parceli 316/5 (ul. Jaskrów) aż dociera do granicznika 
rozdzielającego działki 316/6, 316/5. Od tego miejsca granica strefy biegnie północną granicą działki 316/6 
i biegnie nią aż do granicy z działką 1311/11. Po minięciu granicznika rozdzielającego działki 316/6, 
1311/11 granica strefy biegnie na północ wzdłuż granicy działki 1311/11 aż dociera do punktu 
o współrzędnych geograficznych: 49˚47’32,9394”, 18˚49’32,3256”. Od tego miejsca granica kieruje się na 
wschód, przecina linią prostą działkę 1311/11 i biegnie północną granicą działki 182/74. Granica dociera do 
narożnika działki (182/74), który jest równocześnie punktem parceli wysuniętym najbardziej na wschód. Po 
minięciu narożnika granica zmienia kierunek i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 182/74 na 
południowy-zachód. Granica dobiega do południowo-wschodniego narożnika działki i zmienia kierunek. 
Granica biegnie na wschód, linią prostą przecina działkę 182/100 i dociera do północnej granicy działki 
182/15 i biegnie dalej na wschód jej północną granicą do jej północno-wschodniego narożnika. Po 
osiągnięciu narożnika granica biegnie dalej na wschód linią prostą, przecina działkę 182/97 i dociera do 
południowo-zachodniego narożnika działki 182/88. Granica strefy biegnie dalej na wschód południową 
granicą działki 182/88, następnie w południowo-wschodnim jej narożniku zmienia kierunek i biegnie na 
północ wzdłuż wschodniej granicy działki i przechodzi na wschodnią granicę działki 182/89 i dociera do 
punktu o współrzędnych geograficznych: 49˚47’28,1983”, 18˚49’42,6051”. W tym punkcie granica zmienia 
kierunek i biegnie na wschód, przecina linią prostą działkę 1256/4 i dociera do północno-zachodniego 
narożnika parceli 170/29. Z tego punktu granica zaczyna biec wzdłuż granicy działki 170/29 w kierunku 
wschodnim i dalej południowym – do punktu granicznego działek 170/29, 170/30, 142/3. Dalej granica 
biegnie wschodnią granicą działki 170/30 w kierunku południowym, następnie zmienia kierunek na wschód 
i biegnie południową granicą działki 142/3. Kierując się dalej na wschód granica strefy biegnie południową 
granicą działki 133/19, a następnie zmieniając kierunek na północ - wschodnią granicą działki 133/19, dalej 
zachodnią granicą działki 135/2. Dalszy przebieg strefy po północnej granicy działek 135/2, 135/1. Po 
osiągnięciu pólnocno-wschodniego narożnika działki 135/1 granica biegnie od narożnika linią prostą na 
wschód po działce 134/4 by dotrzeć do jej północno-wschodniego narożnika. W  narożniku granica zmienia 
kierunek i rozpoczyna bieg na południe wschodnią granicą działki 134/4 aż do granicy z działkami 68/3 
(gmina Skoczów) oraz 19/56 (gmina Brenna). Granica w narożniku zmienia kierunek i biegnie najpierw na 
północny-wschód, później na południe południową i zachodnią granicą działki 68/3. Granica dociera do 
południowo-zachodniego narożnika działki 68/3, który jest punktem działki wysuniętym najbardziej na 
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wschód. W tym punkcie granica zmienia kierunek i biegnie na południowy-zachód południową granicą 
działki 19/56. Granica dociera do południowo-wschodniego narożnika działki 19/48 (ul. Stary Dwór). 
W tym punkcie granica rozpoczyna bieg w kierunku południowo-wschodnim i południowym wzdłuż 
wschodniej granicy działki 64/4, kontynuując w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowej 
granicy działki 64/4, 80/2 oraz 61/3 – równolegle z północną granicą działki 1753/2 (ul. Spółdzielcza). 
Granica dociera do parceli 61/3 i biegnie po jej granicy aż do granicznika, który jest jej punktem 
wysuniętym najbardziej na południe. W tym punkcie granica zmienia kierunek na południowo-wschodni, 
przecina parcelę 1783/2 i dociera do narożnika działki 139, który jest punktem działki wysuniętym 
najbardziej na północ. W narożniku znajduje się granicznik, który rozdziela parcele 139, 138. Granica 
biegnie dalej na południowy-wschód po wschodniej granicy parceli 139 i dociera do granicznika z działką 
138. Granica przecina linią prostą parcelę 138 i dociera do narożnika wysuniętego najbardziej na północ 
działki 137/1 i w narożniku zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie po granicy parceli by 
dotrzeć do granicy z parcelą 137/27. W tym punkcie granica strefy zmienia kierunek na północno-wschodni 
i biegnie granicami parcel 137/27, 116 by dotrzeć do punktu najbardziej wysuniętego na północ działki 116. 
W tym punkcie granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie dalej po granicy działki 116 by 
dotrzeć do jej narożnika tj. punktu wysuniętego najbardziej na zachód. Po minięciu narożnika granica 
zmienia kierunek i biegnie na północny-zachód granicą działki 1785/2 (ul. Miczów). Granica dociera do 
działki 1783/2 (ul. Spółdzielcza) przecina ją linią prostą, wchodzi na działkę 1785/6, przecina ją linią prostą 
i dociera do punktu o współrzędnych geograficznych: 49˚46’44,0699”, 18˚49’59,5583”, który znajduje się 
na jej granicy. Od tego miejsca granica biegnie dalej na północny-zachód po granicach działek 1785/6 
i 1785/5. Granica strefy dociera do granicy z działką 82/47. W tym punkcie zmienia kierunek i biegnie na 
południowy-zachód, następnie na północny-zachód, znowu na południowy-zachód i ponownie na północny-
zachód wzdłuż granicy działki 82/47 by dotrzeć do granicy parceli 19/33 i biec dalej po jej granicy na 
północny-zachód. Granica dociera do działki 19/34 i biegnie jej granicą na zachód by dotrzeć do działki 
1778/4. Granica wchodzi na parcelę 1778/4, przecina ją linią prostą by dotrzeć do punktu o współrzędnych 
geograficznych: 49˚46’55,0672”, 18˚49’39,9654”, który znajduje się na granicy parceli 19/34 i 1778/4. Od 
tego punktu granica biegnie nadal na zachód granicą działki 19/34 by dotrzeć do jej narożnika, który jest jej 
punktem wysuniętym najbardziej na zachód. Od tego miejsca granica strefy biegnie po granicy działki 
1778/5 (ul. Stary Dwór) na północ by dotrzeć do granicy z działką 1769/12 (ul. Skoczowska). Granica 
biegnie dalej na północny-zachód granicą ulicy. Granica strefy dociera do działki 1255/2 (ul. Lipowa) 
i biegnie dalej granicą parceli na zachód i dociera do granicy z działką 1252/2 i biegnie dalej na zachód jej 
północną granicą, aż dobiega do narożnika, który jest jej punktem wysuniętym najbardziej na zachód. 
W narożniku znajduje się granicznik, który rozdziela parcele 1252/2, 1311/12. Granica po dotarciu do 
działki 1311/12 (ciek), przecina ją linią prostą i dobiega do narożnika działki 376/174, który jest punktem 
parceli wysuniętym najbardziej na wschód. Z narożnika działki granica biegnie na zachód północną granica 
działki 376/174, następnie dociera do granicy z działką 376/177 i biegnie jej południową a później 
zachodnią granicą na zachód. Granica strefy dociera do granicy z działką 376/49. W tym punkcie granica 
rozpoczyna bieg po wschodnich granicach działek 376/173 i 376/175 w kierunku północno-zachodnim. 
Strefa dociera do narożnika działki 85/8, który jest jej punktem wysuniętym najbardziej na wschód. Od 
narożnika strefa zaczyna biec na zachód wschodnią a później północną granicą działki 85/8. Granica strefy 
dociera do granicy z działką 83/4. Od tego miejsca granica strefy zaczyna biec po granicy działki najpierw 
na północ, później na południe by dotrzeć do granicy z działką 82/4 i biec dalej jej północną granicą na 
zachód. Granica dociera do wschodniej granicy parceli 81/5 i biegnie nią na północ do punktu 
o współrzędnych geograficznych: 49˚47’15,8413”, 18˚48’44,7427”. W tym punkcie granica strefy zmienia 
kierunek i biegnie na zachód, przecina działkę 81/5 linią prostą by dotrzeć do północno-wschodniego 
narożnika parceli 80/3 i biec dalej jej północną granicą do północno-zachodniego narożnika. W narożniku 
strefa zmienia kierunek i biegnie na północ wschodnią granicą działki 67. Granica dociera do punktu 
o współrzędnych geograficznych: 49˚47’20,8383”, 18˚48’37,0165” znajdującego się na wschodniej granicy 
działki 67. W tym punkcie granica przecina linią prostą działkę 67 i dociera do punktu na jej zachodniej 
granicy, który jest granicznikiem rozdzielającym parcele 67, 68/2 i 68/7. Od tego punktu granica 
rozpoczyna bieg południową a następnie zachodnią granicą działki 68/2. Granica strefy dociera do 
północno-zachodniego narożnika działki 68/2, który jest jej punktem wysuniętym najbardziej na zachód. 
W tym punkcie granica zmienia kierunek i biegnie na zachód północną granicą działek 68/5, 68/1 i dociera 
do południowo-zachodniego narożnika działki 35, który jest jej punktem najbardziej wysuniętym na 
południe. Od tego miejsca granica biegnie na północ wschodnią granicą działki 92 by dobiec do granicy 
z parcelą 1/3. Granica strefy linią prostą przecina działkę 1/3 i dociera do południowo-wschodniego 
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narożnika działki 182/4. Od tego punktu granica biegnie dalej na północ by dotrzeć do południowo-
zachodniego narożnika działki 731/4 osiągając punkt wyjścia.
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