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ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Korytnica,
gmina Sobków, powiat jędrzejowski
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. 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 Korytnica,
gmina Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, składającego się z dwóch studni
wierconych ujmujących poziom wodonośny górnej jury, zwaną dalej strefą ochronną.
2. Strefę ochronną dzieli się na:
1) teren ochrony bezpośredniej, obejmujący obszar:
a) w kształcie trapezu o wymiarach: 31,20 m x 22,88 m x 22,22 m x 31,20 m i powierzchni 0,0703 ha,
położony na działce gruntowej o numerze ewidencyjnym 79/1 obręb 0009 w miejscowości Korytnica,
na terenie której znajdują się dwie studnie ujęcia,
b) w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: 43,68 m x 14,56 m i powierzchni 0,0616 ha,
położony na działce gruntowej o numerze ewidencyjnym 79/1 obręb 0009 w miejscowości Korytnica,
na terenie której znajduje się zbiornik wyrównawczy i budynek stacji wodociągowej;
2) teren ochrony pośredniej o powierzchni całkowitej 395 ha, składający się z:
a) obszaru obejmującego utwory izolujące o powierzchni 300,496 ha,
b) 4 obszarów o większej podatności poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie o łącznej powierzchni
94,504 ha.
§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w załączniku nr 1
do rozporządzenia.
2. Teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia prezentujący granice obszarów, o krórych mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2, przedstawiono na mapie 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.

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250,
1948 i 2260, z 2017 r. poz. 60.
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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. 1. Na całym terenie ochrony pośredniej, zabrania się:
1) wydobywania kopalin wymagających wykonania odwodnień górniczych;
2) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, z wyłączeniem:
a) studni zastępczych lub awaryjnych ujęcia,
b) ujęć wykorzystywanych na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
3) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, inne niż niebezpieczne i obojętne oraz
obojętnych;
4) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych.
2. Na terenie ochrony pośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b oprócz zakazów wymienionych
w ust. 1 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,
c) ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) rolniczego wykorzystania ścieków;
3) stosowania do nawożenia gnojówki lub gnojowicy;
4) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin
do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
5) stosowania nawozów naturalnych i organicznych, w postaci stałej lub płynnej, w okresie od 1 listopada
do 31 marca;
6) lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego i substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, a także
rurociągów do ich transportu z wyłączeniem magazynów gazu płynnego i rurociągów do jego transportu;
7) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
8) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, określonych w przepisach odrębnych.
§ 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.

Dyrektor
Małgorzata Owsiany
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Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 22 lutego 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 770

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 22 lutego 2017 r.
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Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 22 lutego 2017 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej strefy ochronnej
ujęcia wody podziemnej w miejscowości Korytnica, gmina Sobków,
powiat jędrzejowski

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej, obejmuje obszar:
dwóch studni ujęcia, znajdujących się na działce o nr ewidencyjnym 79/1 obręb 0009
w m. Korytnica i powierzchni 0,0703 ha (703 m2) w granicach istniejącego ogrodzenia
w kształcie czworokąta o wymiarach 31,20 m x 22,88 m x 22,22 m x 31,20 m.
Współrzędne dla terenu ujęcia (układ 1992):
Numer punktu
A
B
C
D

Współrzędne X
607423,4
607439,1
607461,5
607444,7

Współrzędne Y
312591,5
312607,1
312585,2
312569,0

zbiornika wyrównawczego i stacji wodociągowej, znajdujących się na działce
o nr ewidencyjnym 79/1 obręb 0009 w m. Korytnica i powierzchni 0,0616 ha (616 m2)
w kształcie wielokąta o wymiarach 43,68 m x 14,56 m.
Współrzędne dla zbiornika wyrównawczego (układ 1992):
Numer punktu
A
B
C
D
E
F
G
H

Współrzędne X
607340,7
607350,1
607381,9
607373,6
607352,5
607352,6
607349,4
607345,6

Współrzędne Y
312466,2
312474,8
312447,6
312437,5
312455,8
312460,0
312462,5
312461,9

Teren ochrony bezpośredniej służy wyłącznie pracy urządzeń do poboru wody.
Granicę terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Korytnica
przedstawiono na mapie topograficznej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
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Teren ochrony pośredniej o powierzchni 395 ha (3,95 km2) obejmuje obszar o granicy
przebiegającej:
od punktu 1 w miejscowości Dziadówki na północ od Korytnicy, po łuku w kierunku
północno-zachodnim do punktu 2, w którym krzyżują się drogi gruntowe na skraju
lasu;
od punktu 2 w kierunku północno-wschodnim do punktu 3, zlokalizowanego na
skrzyżowaniu drogi gruntowej odbiegającej na północny-zachód od drogi asfaltowej
prowadzącej z Korytnicy do Chomentowa z drogą leśną;
od punktu 3 po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 4, zlokalizowanego
na drodze asfaltowej do Nizin, która odchodzi od drogi głównej z Korytnicy do
Chomentowa, w odległości około 280 m od tej drogi, przed górą Grodziskową
(w punkcie 4 – tablica informacyjna);
od punktu 4 po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 5, znajdującego się
na drodze z Korytnicy do Chomentowa, około 300 m na północny-wschód od
skrzyżowania z drogą na Niziny i około 630 m na południowy-zachód od pierwszego
skrzyżowania w miejscowości Chomentów (punkt 5 – tablica informacyjna);
od punktu 5 do punktu 6, znajdującego się na drodze gruntowej odchodzącej na
południowy-wschód od drogi głównej z Korytnicy do Chomentowa ok. 530 m na
północny-wschód od jej skrzyżowania z drogą na Niziny;
od punktu 6 w kierunku północno-wschodnim do punktu 7, znajdującego się na
wzgórzu bezpośrednio przy miejscowości Kogutek;
od punktu 7 w kierunku północno-wschodnim do punktu 8, zlokalizowanego na
drodze w miejscowości Kogutek, 637 m od głównego skrzyżowania w Chomentowie
w kierunku miejscowości Jawór (punkt 8 – tablica informacyjna);
od punktu 8 w kierunku północno-wschodnim do punktu 9, mieszczącego się na
drodze polnej nieopodal góry Przymiarka na wysokości miejscowości Chomentów;
od punktu 9 w kierunku północno-wschodnim do punktu 10, znajdującego się na
drodze gruntowej, będącej przedłużeniem drogi polnej, biegnącej na północ od
cmentarza w Chomentowie (punkt 10 – tablica informacyjna);
od punktu 10 po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 11, znajdującego
się na drodze gruntowej, po drugiej stronie wzniesienia Poręby;
od punktu 11 po łuku do punktu 12, który znajduje się na skraju obszarów leśnych
przy drodze prowadzącej z miejscowości Lipa do miejscowości Drochów (około 2 km
od miejscowości Lipa, 1 km od miejscowości Drochów). W punkcie 12 – tablica
informacyjna;
od punktu 12 po linii lasu w kierunku południowo-wschodnim do punktu 13,
znajdującego się na drodze gruntowej ograniczającej południowy skraj obszarów
leśnych położonych na południe od miejscowości Goździec;
od punktu 13 na południe do punktu 14, znajdującego się na południowym skraju lasu
Brzezińskiego na drodze gruntowej (punkt 14 – tablica informacyjna);
od punktu 14 w kierunku południowo-zachodnim do punktu 15, znajdującego się na
drodze gruntowej odchodzącej na południowy wschód od drogi z Lipy do Drochowa
(punkt 15 – tablica informacyjna);
od punktu 15 po łuku w kierunku południowo-zachodnim do punktu 16, położonego
w miejscowości Jawór, na wysokości adresu Jawór 34 28-305 Jawór (punkt 16 –
tablica informacyjna);
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od punktu 16 w kierunku zachodnim do punktu 17, zlokalizowanego na drodze
w miejscowości Jawór przy adresie Jawór 11, 28-305 Jawór (punkt 17 – tablica
informacyjna);
od punktu 17 w kierunku zachodnim do punktu 18, położonego na drodze głównej
z Korytnicy do Chomentowa, 580 m na południowy-zachód od jej skrzyżowania
z drogą na Niziny (punkt 18 – tablica informacyjna).
W granicach terenu ochrony pośredniej wydzielono 4 obszary o łącznej powierzchni
94,504 ha, dla których czas migracji wody z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej jest
mniejszy niż 25 lat.
1)

Obszar 1 znajduje się w rejonie studni ujęcia. Jego granica biegnie po granicy terenu
ochrony pośredniej od punktu 1, poprzez punkty 2 do punktu 3, a następnie drogą
gruntową w kierunku południowo-wschodnim do drogi głównej prowadzącej z Korytnicy
do Chomentowa do punktu 26, położonego na skrzyżowaniu obu tych dróg.
Powierzchnia obszaru 1 wynosi 10,461 ha.

2)

Obszar 2 znajduje się na południowy-zachód od drogi asfaltowej w kierunku Nizin
odbijającej na północny-zachód od drogi głównej z Korytnicy do Chomentowa. Od
północnego-zachodu ogranicza go punkt 4, będący jednym z granicznych punktów
charakterystycznych terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Korytnicy. Następnie
granica obszaru 2 biegnie wzdłuż drogi asfaltowej (z punktu 19, poprzez 20, 21 do
punktu 22 na skrzyżowaniu z drogą główną na Chomentów, a następnie w stronę
Korytnicy do punktu 23. Z punktu 23 biegnie linią prostą w kierunku północnowschodnim, wracając do punktu 4. Powierzchnia obszaru 2 wynosi 1,917 ha.

3)

Obszar 3 znajduje się na północ od drogi gruntowej, na której leży punkt 6, następnie
biegnie przez punkty 24 i 25. Północną granicę obszaru 3 stanowi granica terenu
ochrony pośredniej ujęcia wody w Korytnicy, a wschodnią linia prosta pomiędzy punktem
25 i punktem 7. Powierzchnia obszaru 3 wynosi 6,755 ha.

4)

Obszar 4 wschodnią, północną i południową granicę ma współkształtną do wschodniej
części terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Korytnicy, pomiędzy punktami 12 a 15,
natomiast zachodnią granicę stanowią linie proste od punktu 12 w kierunku południowozachodnim do punktu 27, znajdującego się na skrzyżowaniu dróg gruntowych,
a następnie z punktu 27 do punktu 28 w linii prostej w kierunku południowo-zachodnim
oraz z punktu 28 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi polnej do punktu 15
poprzez punkt 29. Obszar 4 jest największy i jego powierzchnia wynosi 75,37 ha.

Na obszarach tych wprowadzono bardziej restrykcyjne zakazy ujęte w § 4 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia.
Granicę terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Korytnicy przedstawiono na
mapie topograficznej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Na mapie tej zaznaczono również
granice 4 obszarów, opisanych powyżej.
Lokalizację tablic w ilości 10 sztuk zobrazowano na mapie topograficznej, w załączniku nr 2
do rozporządzenia.
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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
23
24
25
26
27
28
29

Współrzędne X
607370,3
607235,2
607318,1
607660,6
607979,6
608201,1
608568,2
608812,8
609303,4
609720,9
610371,5
610860,0
611084,8
611055,8
610723,6
609568,9
609027,7
607606,3
607676,9
607780,6
607829,3
607853,8
607800,9
608452,1
608576,7
607661,2
610365,8
609893,8
610504,8

Współrzędne Y
312437,1
312555,1
312820,0
313126,4
313212,2
313260,2
313347,7
313405,8
313538,8
313675,9
314024,0
314050,5
313504,3
313115,4
312784,7
312444,9
312396,1
312412,6
313103,9
313052,9
312967,2
312944,3
312825,4
313071,7
313093,6
312537,8
313406,6
313161,7
312879,0

