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ROZPORZĄDZENIE NR 15/2016
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Niziny, gmina Sobków,
powiat jędrzejowski
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.
zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Niziny,
gmina Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, składającego się z jednej studni wierconej
ujmującej górnojurajski poziom wodonośny, zwaną dalej strefą ochronną.
2. Strefę ochronną dzieli się na:
1) teren ochrony bezpośredniej, o kształcie czworokąta o wymiarach 28,5 m x 49,5 m i powierzchni 0,1411 ha,
położony na działce gruntowej o numerze ewidencyjnym 30 obręb 0015 w miejscowości Niziny, na terenie
której znajduje się studnia i budynek hydroforni;
2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o powierzchni 241 ha, położony w miejscowości Niziny.
§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w skali 1:1000 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w skali 1: 15 000 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia opisano w załączniku
nr 3 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
§ 4. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych:
a) ścieków technologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody,
b) wód opadowych lub roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne,

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352.
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c) ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) rolniczego wykorzystania ścieków;
3) stosowania do nawożenia gnojówki lub gnojowicy;
4) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, inne niż niebezpieczne i obojętne
oraz obojętnych;
5) lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych a także rurociągów do ich transportu;
6) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
7) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
8) wydobywania kopalin wymagających wykonania odwodnień górniczych;
9) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z:
a) przesyłem energii,
b) przesyłem wody, odprowadzaniem lub oczyszczaniem ścieków,
c) przesyłem gazu,
d) komunikowaniem się społeczeństwa,
e) bezpieczeństwem publicznym,
f) transportem publicznym,
g) pozyskiwaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną lub geotermalną;
10) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, z wyłączeniem:
a) studni zastępczych lub awaryjnych wykonanych w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych
ujęcia,
b) ujęć do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód.
§ 5. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych przedstawiono na mapie w załączniku nr 2 i opisano w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Dyrektor
Małgorzata Owsiany
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 15/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 30 maja 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 15/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 30 maja 2016 r.
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Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 15/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody
podziemnej w miejscowości Niziny, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
Teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 0,1411 ha (1410,75 m2) obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 30 obręb 0015 i posiada kształt czworokąta o współrzędnych (układ 1992):
Numer punktu
A
B
C
D

Współrzędne X
606958,9
606985,7
606968,6
606942,4

Współrzędne Y
313613,3
313604,6
313558,6
313566,9

Granicę terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Nizinach przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 w załączniku nr 1.
Teren ochrony pośredniej o powierzchni 241 ha (2,41 km2) obejmuje obszar o granicy przebiegającej:
- od punktu 1, który znajduje się na północno-zachodnim skraju miejscowości Niziny do punktu 2, położonego na skrzyżowaniu dróg, stanowiącego północno-zachodni kraniec wsi Niziny;
- od punktu 2, po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 3, położonego przy końcu drogi gruntowej, wychodzącej od wsi Niziny na północny-wschód w kierunku Chomentowa, blisko góry Dodatki;
- od punktu 3, po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 4, mieszczącego się przy adresie Chomentów 98, 28-305 Chomentów na głównej drodze z Sobkowa do Chomentowa;
- od punktu 4 w kierunku wschodnim do punktu 5, mieszczącego się na tyłach gospodarstwa Chomentów
94B, 28-305 Chomentów;
- od punktu 5 w kierunku wschodnim do punktu 6, mieszczącego się na drodze asfaltowej przy adresie Chomentów 17, 28-305 Chomentów;
- od punktu 6 w kierunku północno-wschodnim do punktu 7, położonego na drodze odchodzącej równolegle
do cmentarza w kierunku północno-wschodnim od skrzyżowania z drogą asfaltową przy adresie Chomentów
22, 28-305 Chomentów;
- od punktu 7 do punktu 8 w kierunku północno-wschodnim, położonego na drodze gruntowej, leżącej nieopodal cmentarza (na północny-wschód od północnego jego skraju);
- od punktu 8 do punktu 9 w kierunku północno-wschodnim, położonego na drodze głównej z Chomentowa
do Drochowa Górnego, 340 m od jej skrzyżowania z drogą gruntową, na której leży punkt 8;
- od punktu 9 do punktu 10 w kierunku wschodnim, położonego na drodze gruntowej o kierunku z południowego-zachodu na północny-wschód, w przybliżeniu równoległej do drogi głównej, na której znajduje się
punkt 9;
- od punktu 10 do punktu 11, w kierunku północno-wschodnim, położonego na północno-wschodnim skraju
drogi gruntowej położonej na wschód od drogi gruntowej, na której leży punkt 10 i w przybliżeniu równoległej do niej;
- od punktu 11 po łuku do punktu 12 w kierunku południowo-wschodnim, okalając fragment terenów zielonych – leśnych, położonego na drodze gruntowej odchodzącej na południowy-wschód od drogi gruntowej,
na której leży punkt 11 (pierwsza droga gruntowa na południe od punktu 11 w kierunku południowowschodnim);
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- od punktu 12 do punktu 13 w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drugiej z kolei na południe
drodze gruntowej, odchodzącej od drogi gruntowej, na której leży punkt nr 11. Droga ta skierowana jest
w kierunku południowo-wschodnim;
- od punktu 13 do punktu 14 w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drodze gruntowej, na której
leży punkt 11, na trzecim jej skrzyżowaniu na południe od tego punktu;
- od punktu 14 do punktu 15, w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drodze gruntowej, będącej
przedłużeniem drogi asfaltowej w Chomentowie od adresu Chomentów 64 w kierunku południowowschodnim aż do T kształtnego skrzyżowania tej drogi gruntowej z inną drogą polną o kierunku południowy
zachód – północny wschód;
- od punktu 15 do punktu 16 w kierunku południowo-zachodnim, położonego w miejscowości Kogutek,
na południowo-wschodnim jej skraju, na drodze głównej z Chomentowa do Lipy, w punkcie o adresie Chomentów 66A;
- od punktu 16 do punktu 17 w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drodze głównej z Chomentowa do Korytnicy, 440 m na północny-wschód od skrzyżowania tej drogi z drogą do Nizin;
- od punktu 17 do punktu 18, w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drodze asfaltowej prowadzącej do Nizin, 460 m w linii drogi od skrzyżowania z drogą z Chomentowa do Korytnicy;
- od punktu 18 do punktu 19 w kierunku południowo-zachodnim, położonego na skrzyżowaniu dróg gruntowych w lesie na południe od miejscowości Niziny;
- od punktu 19 do punktu 20 w kierunku północno-zachodnim, położonego na skrzyżowaniu dróg gruntowych
na zachodnim skraju lasu położonego na południe od Nizin;
- od punktu 20 do punktu 21 w kierunku północno-zachodnim, położonego na drodze gruntowej na południe
od miejscowości Niziny;
- od punktu 21 do punktu 22 w kierunku północno-zachodnim, położonego na drodze gruntowej na południe
od skrajnego – zachodniego gospodarstwa w miejscowości Niziny.
Tablice informacyjne w ilości 8 sztuk ustawione zostały na drogach w punktach: 1, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 19.
Wymienione punkty zobrazowano na mapie topograficznej, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Współrzędne punktów charakterystycznych w układzie współrzędnych 1992 wynoszą:
Numer punktu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Współrzędne X
606704,9
606740,9
606924,6
607606,7
607807,2
608128,9
608362,8
608691,6
609255,9
609778,1
610105,1
610198,3
610011,8
609674,4
609090,6
608703,9
608042,9
607550,5
607056,5
606898,3
606792,8
606736,5

Współrzędne Y
313560,2
313696,6
313899,5
314147,4
314150,9
314165,3
314209,0
314258,2
314307,5
314295,2
314351,4
314124,6
313882,1
313685,1
313519,8
313474,1
313342,4
313280,8
313240,3
313335,2
313402,0
313475,9
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Granicę terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Nizinach przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:15 000 w załączniku nr 2.

