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Rozporządzenie nr 11/2004 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
z dnia 13 lipca 2004 r. 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych 
  „Bitwy pod Płowcami” w Sopocie, woj.pomorskie  

 
 
Na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 
poz.1229,zm: Dz.U. z 2001r. Nr 154 poz.1803, z 2002r. - Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, 
Nr 233 poz.1957, Nr 238 poz.2022, z 2003 r.- Nr 80 poz.717, Nr 165 poz.1592, Nr 190 
poz.1865, Nr 228 poz.2259,z 2004 r.- Nr 92 poz.880,Nr 96 poz.959,Nr 116 poz.1206), na 
wniosek Prezydenta Miasta Sopotu, zarządza się co następuje: 
     

    § 1.1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „Bitwy pod Płowcami" 
składającą się z: 
1) terenu ochrony bezpośredniej, 
2) terenu ochrony pośredniej . 

2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje ogrodzony teren stacji pomp oraz grunty 
wokół poszczególnych studni w promieniu minimum 8 m od studni oraz 1 m od otworów 
obserwacyjnych, których lokalizację określono w załącznikach nr 1 -3 do niniejszego 
rozporządzenia.  

3. Teren ochrony pośredniej obejmuje teren wyznaczony na części obszaru 25-letniego 
dopływu wód w warstwie wodonośnej do ujęcia,z uwzględnieniem granic obszaru zasobo-
wego,obszaru oddziaływania ujęcia i intensywności dopływu wód podziemnych do ujęcia na 
obszarze zasobowym.Obszar połoŜony w zasięgu dopływu 25-letniego znajdujący się poza 
wyznaczoną strefą ochronną nie wymaga zachowania specjalnych warunków. 
Granice maksymalnego zasięgu terenu ochrony pośredniej ,po uwzględnieniu planowanej 
dyslokacji studni i zmienności poboru wód w czasie ,określono w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. 
     
     § 2.1. Z uwagi na zróŜnicowane warunki ochrony ujęcia wyróŜnia się w obrębie terenu 
ochrony pośredniej teren wewnętrzny i teren zewnętrzny ochrony pośredniej z wyodrębnioną 
w jego zasięgu podstrefą o zaostrzonych warunkach ochrony -obejmującą północno-
wschodnią część terenu najbardziej naraŜoną na zanieczyszczenia z powierzchni. 

2.Granice terenu zewnętrznego ochrony pośredniej pokrywają się z maksymalnym 
zasięgiem terenu ochrony pośredniej . 

3.Granice podstrefy o zaostrzonych warunkach ochrony terenu zewnętrznego ochrony 
pośredniej określono w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

 4.Granice terenu wewnętrznego ochrony pośredniej określono w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia. 
 

§ 3.1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się uŜytkowania gruntów na cele nie 
związane z eksploatacją ujęcia. 

      2. Na terenie ochrony bezpośredniej nakazuje się: 
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1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemoŜliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeń słuŜących do poboru wody, 

2) zagospodarować teren zielenią,  
3) odprowadzać, poza granice terenu ochrony bezpośredniej, ścieki z urządzeń 

sanitarnych przeznaczonych do uŜytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
słuŜących do poboru wody , 

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy 
obsłudze urządzeń słuŜących do poboru wody, 

5) zmodyfikować ogrodzenia otworów studziennych i obserwacyjnych w sposób 
zapewniający zachowanie zasięgu strefy ochrony bezpośredniej,w tym wykonać ich 
rozbiórkę po likwidacji zbędnych otworów oraz ogrodzić tereny ochrony 
bezpośredniej wokół projektowanych studni i piezometrów po wykonaniu otworów, 

6) oznakować teren ochrony bezpośredniej poprzez umieszczenie na ogrodzeniu tablic 
zawierających informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupowaŜnionych. 

 
§ 4. 1.Na terenie wewnętrznym ochrony pośredniej zakazuje się:  

1) zabudowy mieszkalnej, komunalnej,przemysłowej i magazynowej nie związanej z 
funkcjonowaniem ujęcia,  

2) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 
3) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych, 
4) stosowania środków ochrony roślin , herbicydów oraz nawozów,  
5) wykonywania wykopów budowlanych i prowadzenia odwodnień przy pomocy otworów 

studziennych nie związanych z funkcjonowaniem ujęcia, 
6) mycia pojazdów mechanicznych, 
7) budowy dróg nie związanych z funkcjonowaniem ujęcia, 
8) urządzania parkingów i obozowisk oraz grzebowisk zwierząt, 
9) eksploatacji kopalin, 
10) stosowania środków odladzających na drogach lokalnych o utwardzonej nawierzchni 

pozbawionych kanalizacji deszczowej, 
11) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej,z wyjątkiem studni zastępczych 

i obserwacyjnych dla ujęcia „Bitwy pod Płowcami”, 
12) budowy studni kopanych. 

2.Na terenie wewnętrznym ochrony pośredniej nakazuje się: 
1) wykonanie dyslokacji studni na ujęciu oraz likwidowanie na bieŜąco nieczynnych otworów 

studziennych i obserwacyjnych, zgodnie z   zatwierdzonym projektem prac geologicznych, 
2) wykonanie piezometru P-XI od strony osiedla mieszkaniowego im. Wł. Łokietka w 

terminie do 31.12.2004r., 
 
§ 5. 1.Na terenie zewnętrznym ochrony pośredniej zakazuje się: 

1) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych za wyjątkiem oczyszczonych 
wód opadowych odprowadzanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, 
2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych, 
3) stosowania środków ochrony roślin oraz herbicydów nie dopuszczonych do stosowania w 
strefach ochrony pośredniej ujęć wody , zgodnie z obwieszczeniem , w sprawie wykazu 
środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania , publikowanym  w dzienniku 
urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa , 
4) stosowania ponadnormatywnych dawek środków ochrony roślin i herbicydów 
dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć, 
5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
6) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 
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7) lokalizowania zakładów  przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, 
8) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji 
szkodliwych i/lub niebezpiecznych a takŜe rurociągów do ich transportu, 
9) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych, 
10) eksploatacji kopalin , 
11) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej , których sumaryczny średni pobór przekro- 
  czy rezerwy uwzględnione przy ustalaniu zasobów eksploatacyjnych ujęcia „Bitwy pod  
Płowcami” w odniesieniu do zasobów dyspozycyjnych, 
12) budowy studni kopanych, 
13) przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych podlegających zgłoszeniu Wojewódz-

kiemu Komendantowi Policji oraz Wojewódzkiemu Komendantowi StraŜy PoŜarnej.  
 
2.Na terenie zewnętrznym ochrony pośredniej nakazuje się: 

1) ustawienie znaków drogowych przy ul. Władysława Łokietka zakazujących ruchu 
pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne ,podlegające zgłoszeniu Wojewódzkiemu 
Komendantowi Policji oraz Wojewódzkiemu Komendantowi StraŜy PoŜarnej – w terminie do 
31 grudnia 2004 r.  
2) wykonanie raportów oddziaływania na środowisko dla projektowanych na tym terenie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla których obowiązek 
sporządzenia raportu w trybie art. 51 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) moŜe być wymagany – ze szczególnym 
uwzględnieniem rozpoznania zagroŜeń wód podziemnych oraz określeniem niezbędnych 
działań zapobiegającym tym zagroŜeniom, 
3)likwidowanie na bieŜąco nieczynnych (zbędnych dla ujęcia) otworów badawczych   

 
§ 6.1.Na terenie wydzielonej podstrefy terenu zewnętrznego o zaostrzonych 

warunkach ochrony zakazuje się: 
1) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych za wyjątkiem oczyszczonych 
wód opadowych odprowadzanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, 
2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych, 
3)stosowania środków ochrony roślin,herbicydów nie dopuszczonych do stosowania w 
strefach ochrony pośredniej ujęć wody , zgodnie z obwieszczeniem , w sprawie wykazu 
środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania , publikowanym  w dzienniku 
urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa , 
4)stosowania ponadnormatywnych dawek środków ochrony roślin i herbicydów 
dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć, 
5)lokalizowania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
6)przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 
7)lokalizowania zakładów  przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, 
8)lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych 
i/lub niebezpiecznych a takŜe rurociągów do ich transportu oraz budowy stacji paliw, 
9)lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych, 
10)eksploatacji kopalin , 
11)stosowania środków odladzających na drogach lokalnych o utwardzonej nawierzchni 
pozbawionych kanalizacji deszczowej, 
12)lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej , których sumaryczny średni pobór  
przekroczy  rezerwy uwzględnione przy ustalaniu zasobów eksploatacyjnych ujęcia „Bitwy 
pod  Płowcami” w odniesieniu do zasobów dyspozycyjnych 
13) budowy studni kopanych, 
14) prowadzenia odwodnień budowlanych przy pomocy otworów studziennych, 
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15) budowy dróg publicznych w sposób wymagający wymiany gruntów, 
 

2.Na terenie  podstrefy nakazuje się  : 
1)odprowadzenie ścieków z terenów istniejącej i projektowanej na terenie obecnych 
ogródków działkowych zabudowy hotelowej i mieszkalnej, do kanalizacji sanitarnej a wód 
opadowych z dróg lokalnych i parkingów do kanalizacji deszczowej, 
2)do czasu przewidywanej likwidacji ogródków działkowych związanej ze zmianą sposobu 
zagospodarowania terenu naleŜy na ich terenie zlikwidować wszelkie potencjalne źródła 
zanieczyszczenia jak studnie kopane, szamba itp.,  
3)likwidowanie na bieŜąco nieczynnych (zbędnych dla ujęcia )otworów badawczych , 
4) wykonanie raportów oddziaływania na środowisko dla projektowanych na tym terenie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla których obowiązek 
sporządzenia raportu w trybie art. 51 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) moŜe być wymagany – ze szczególnym 
uwzględnieniem rozpoznania zagroŜeń wód podziemnych oraz określeniem niezbędnych 
działań zapobiegającym tym zagroŜeniom. 
 

§  7. Właściciel ujęcia zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu wód podziemnych 
w ustalonej sieci piezometrów wraz z okresową aktualizacją programu monitoringu w 
zaleŜności od oceny specjalistycznej zmian jakości i ilości zasobu  wód. 

 
 § 8. Granicę terenu wewnętrznego ochrony pośredniej oraz terenu zewnętrznego ochrony 

pośredniej ujęcia i jego podstrefy o zaostrzonych warunkach ochrony  naleŜy oznaczyć przez 
umieszczenie (w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych 
charakterystycznych punktach terenu) tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy. 

 
§ 9. Właściciele gruntów połoŜonych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia 

zobowiązani są do zlikwidowania na swój koszt nieczynnych (zbędnych) studni i ognisk 
zanieczyszczenia wody. 

 
§ 10. Właściciel ujęcia zobowiązany jest do wyegzekwowania właściwego stanu 

sanitarno – porządkowego strefy. 
 
§ 11 .Strefę ochronną ustanawia się na czas nieoznaczony. 
 
§ 12. Za szkody poniesione w związku z wprowadzeniem w strefie ochronnej zakazów, 

nakazów oraz ograniczeń w zakresie uŜytkowania gruntów lub korzystania z wód 
właścicielom nieruchomości połoŜonych w tej strefie przysługuje odszkodowanie od 
właściciela ujęcia wody na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne. 

 
§13. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 

 
 
 
       Dyrektor RZGW w Gdańsku 
       mgr inŜ.Halina Burakowska 
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 11/2004                                

Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w 

Gdańsku   z dnia   13 lipca  2004r. 

 

Wykaz połoŜenia studni na ujęciu wód podziemnych „Bitwy pod Płowcami” według 

stanu na     20 marca 2004 r.                                . 

Czwartorzęd (studnie czynne) 

Studnia Nr 1    na działce Nr 1/13  j.e.  Sopot obręb 42   

Studnia Nr 2a  na działce Nr 1/14  j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr 3a  na działce Nr 1/15 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr 4a  na działce Nr 1/16 j.e.  Sopot obręb 42  

Studnia Nr 5a  na działce Nr 1/17 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr 8b  na działce Nr 1/43 j.e.  Sopot obręb 44 

Czwartorzęd (studnie nieczynne) 

Studnia Nr 6b  na działce Nr 1/1   j.e.  Sopot obręb 44  

Studnia Nr 7b  na działce Nr 1/2   j.e.  Sopot obręb 44  

Studnia Nr 9    na działce Nr 1/12 j.e.  Sopot obręb 44 

Studnia Nr 10  na działce Nr 1/43 j.e.  Sopot obręb 42 

Trzeciorzęd (studnie czynne) 

Studnia Nr M-1a na działce Nr 1/2 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr M-2   na działce Nr 1/3 j.e.  Sopot obręb 44 

Studnia Nr M-3a na działce Nr 1/18 j.e. Sopot obręb 42 

Kreda (studnia czynna) 

Studnia Nr K-1   na działce Nr 1/18 j.e.  Sopot obręb 43 
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Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 11/2004                                    

Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku                                               

z dnia 13 lipca 2004r. 

 

Wykaz połoŜenia studni na ujęciu wód podziemnych „Bitwy pod Płowcami” – po 

dyslokacji: 

Czwartorzęd 

Studnia Nr 1a   na działce Nr 1/13 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr 2a   na działce Nr 1/14 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr 3b   na działce Nr 1/14 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr 4a   na działce Nr 1/16 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr 5b   na działce Nr 1/43 j.e.  Sopot obręb 42 

Trzeciorzęd 

Studnia Nr M-1a   na działce Nr 1/2 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr M-2a   na działce Nr 1/14 j.e.  Sopot obręb 42 

Studnia Nr M-3a   na działce Nr 1/18 j.e.  Sopot obręb 42 

Kreda 

Studnia Nr K-1     na działce Nr 1/18 j.e.  Sopot obręb 43 
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Załącznik nr 3 do Rozporządzenia nr 11/2004                                  

Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku                                        

z dnia 13 lipca 2004r. 

 

Wykaz połoŜenia otworów obserwacyjnych wytypowanych do monitoringu strefy 

ochronnej ujęcia wód „Bitwy pod Płowcami” wg stanu na 20 marca  2004r. 

Piezometry istniejące 

piezometr P-I     na działce Nr 4/2   j.e.  Sopot obręb 44 

piezometr P-II    na działce Nr 4/2   j.e.  Sopot obręb 44 

piezometr P-III   na działce Nr 1/8   j.e.  Sopot obręb 42 

piezometr P-IV   na działce Nr 102/9   j.e.  Sopot obręb 43 

piezometr P-V    na działce Nr 1/43   j.e.  Sopot obręb 42 

piezometr P-VI   na działce Nr 1/12   j.e.  Sopot obręb 44 

piezometr P-VII  na działce Nr 6/2   j.e.  Gdańsk obręb 8 

piezometr P-VIII na działce Nr 8/1  j.e.  Gdańsk obręb 8 

Projektowane otwory obserwacyjne:  

otwór P-X     na działce Nr 1/1   j.e.  Sopot obręb 44 

otwór P-XI     na działce Nr 1/27  j.e.  Sopot obręb 42 
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia nr 11/2004                                    
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku                                       
z dnia 13 lipca 2004r. 

 
Opis granic terenu zewnętrznego ochrony pośredniej  ujęcia wód „Bitwy pod Płowcami” 

 
Orientacyjny opis granic na podstawie mapy 1:10 000. 

      Granica strefy ochronnej przebiega (od skrzyŜowania ul. Polnej z ul. Bitwy pod 
Płowcami): 
Na odcinku 0,8 km -ulicą Bitwy pod Płowcami (z wyłączeniem ulicy) do drogi gruntowej, 
przebiegającej prostopadle do ulicy ,dalej drogą gruntową prostopadłą do ul. Bitwy pod 
Płowcami, a następnie nie zmieniając kierunku wzdłuŜ rowu melioracyjnego do załamania 
morfologicznego (krawędzi wyŜszego tarasu)- 0,4 km, dalej wzdłuŜ granicy morfologicznej w 
kierunku północno – zachodnim -0,11 km, następnie prostopadle do granicy morfologicznej 
przy południowej granicy ogrodów działkowych do ul. Wł. Łokietka-  0,44 km, dalej na 
odcinku 0,58 km linią prostą (bez dowiązania do granic terenowych) przecinającą tereny 
wyścigów konnych (stadniny koni) do torów kolejowych PKP ,następnie wzdłuŜ torów  
kolejowych w kierunku północnym (między terenami PKP i Stadniny Koni) do ul. Polnej -0,6 
km,dalej ul. Polną w kierunku północno – zachodnim do skrzyŜowania z ul. Bitwy pod 
Płowcami – 0,96 km. 

Szczegółowy opis granic na podstawie mapy 1:2 000 
Granica terenu zewnętrznego ochrony pośredniej stanowi maksymalny zasieg strefy 

ochronnej dla ujęcia i przebiega w całości na gruntach miasta Sopot. 
Opis rozpoczyna się od naroŜa północno – wschodniej części strefy ochronnej znajdującego 
się na skrzyŜowaniu ul. Polnej z ul. Bitwy pod Płowcami ,wewnątrz działki nr 1/43 (obręb 42) 
i prowadzi się go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Od w/w punktu granica biegnie wzdłuŜ ul. Bitwy pod Płowcami (z wyłączeniem ulicy) w 
kierunku południowo – wschodnim do drogi gruntowej (działka nr 1/8, obręb 44). Na tym 
odcinku granica przecina działkę nr 1/43, biegnie wzdłuŜ granicy działki nr 1/1, dalej przecina 
działkę nr 1/43, następnie biegnie granicą działek nr nr 2, 1/43, 1/5, 1/25, 1/3, 1/43 (obręb 42),  
nr 1/9 (obręb 44) i dochodzi do drogi gruntowej (działka nr 1/8 obręb 44). 
W tym miejscu granica terenu zewnętrznego skręca pod kątem 90º na południowy zachód i 
przebiega wzdłuŜ drogi gruntowej nr 1/8 tj.wzdłuŜ granic działek nr nr 1/9 i 1/10 (obręb 44), 
następnie nie zmieniając kierunku przecina linią prostą (wzdłuŜ rowu melioracyjnego) działkę 
nr 1/12 (obręb 44) i dochodzi do granicy działki nr 3/4 (obręb 45 poza strefą). 
Tu granica strefy skręca na północny zachód wzdłuŜ granicy działki nr 1/12, a dalej skręca na 
zachód wzdłuŜ południowej granicy działek nr nr 85/28 i 86 (obręb 41) i dochodzi do ul. Wł. 
Łokietka (działka nr 87/6 – obręb 41).Przechodząc przez ul. Wł. Łokietka i działkę nr 88/6 
granica przebiega linią łamaną wzdłuŜ granicy obrębu geodezyjnego nr 41 do naroŜa 
działki nr 83/9.Dalej w kierunku zachodnim granica strefy rozcina linią prostą działkę nr 5/7 
(obręb 46) i przebiega do terenów PKP linii kolejowej Gdańsk – Gdynia wzdłuŜ południowej 
granicy działek nr nr 2 i 1/4 (obręb 40). 
Na granicy z terenami PKP granica terenu zewnętrznego skręca na północ i przebiega 
zachodnią granicą działki 1/4 (obręb 40) dochodząc do ul. Polnej.  
Tu granica skręca wzdłuŜ ul. Polnej na północny wschód północnymi granicami działek nrnr 
1/4 (obręb 40), 77, 76, 68/7, 78, 79, 80, 81, 66, 65/2, 52/1, 52/2, 87/6, 51, 33,32, 20, 19, 
18,13, 2, 85/28  (obręb 41) oraz 1/43 i 1/1 (obręb 42) dochodząc do punktu początkowego 
opisu to jest skrzyŜowania ul. Polnej z ul. Bitwy pod Płowcami. 

 
 



 9 

Załącznik nr 5 do Rozporządzenia nr 11/2004                                 
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku                                       
z dnia 13 lipca 2004r. 

 
Szczegółowy opis granic podstrefy terenu zewnętrznego ochrony pośredniej –o 
zaostrzonych warunkach ochrony ,na podstawie mapy 1:2 000 

 
Obszar podstrefy stanowi północno wschodnią część terenu zewnętrznego ochrony 

pośredniej.Granica terenu zewnętrznego ochrony pośredniej przebiega w całości na gruntach 
miasta Sopot. 
Opis rozpoczyna się od naroŜa północno – wschodniej części strefy ochronnej znajdującego 
się na skrzyŜowaniu ul. Polnej z ul. Bitwy pod Płowcami ,wewnątrz działki nr 1/43 (obręb 42) 
i prowadzi się go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Od w/w punktu granica biegnie wzdłuŜ ul. Bitwy pod Płowcami (z wyłączeniem ulicy) w 
kierunku południowo – wschodnim do drogi gruntowej (działka nr 1/8, obręb 44). Na tym 
odcinku granica przecina działkę nr 1/43, biegnie wzdłuŜ granicy działki nr 1/1, dalej przecina 
działkę nr 1/43, następnie biegnie granicą działek nr nr 2, 1/43, 1/5, 1/25, 1/3, 1/43 (obręb 42),  
nr 1/9 (obręb 44) i dochodzi do drogi gruntowej (działka Nr 1/8 obręb 44). 
W tym miejscu granica terenu zewnętrznego skręca pod kątem 90º na południowy zachód i 
przebiega wzdłuŜ drogi gruntowej nr 1/8 tj.wzdłuŜ granic działek nr nr 1/9 i 1/10 (obręb 44), 
następnie nie zmieniając kierunku przecina linią prostą (wzdłuŜ rowu melioracyjnego) działkę 
nr 1/12 (obręb 44) i dochodzi do granicy działki nr 3/4 (obręb 45 poza strefą),dalej otacza   
działkę nr 1/12 i częściowo działkę nr 1/10 od strony północnej wzdłuŜ lokalnego 
poprzecznego rowu melioracyjnego. 
Dalej granica skręca pod kątem 90° na północ wzdłuŜ następnego rowu melioracyjnego 
połoŜonego na działce nr 1/43 (obręb 42) , przecina działkę nr 1/43 i dochodzi do działki nr 
1/33 ,biegnie dalej na północ wzdłuŜ granic działki nr 3,następnie znowu przecina działkę nr 
1/43 i dalej biegnie na północ wzdłuŜ granicy działki nr1/23,następnie znowu przecina działkę 
nr 1/43 i dalej biegnie na północ wzdłuŜ  granicy działki nr 1/22,następnie znowu przecina 
działkę nr 1/43 i dochodzi w jej obrębie do poprzecznego rowu melioracyjnego,wzdłuŜ 
którego biegnie na krótkim odcinku na wschód i dalej skręca na północ dochodząc do działki 
nr 1/1,by wzdłuŜ jej zachodniej granicy dotrzeć do ul.Polnej a następnie skręcając wzdłuŜ 
ul.Polnej na północny wschód dotrzeć do skrzyŜowania ul.Polnej z ul.Bitwy pod Płowcami 
(początkowy punkt opisu).   
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Załącznik nr 6 do Rozporządzenia nr 11/2004                                 
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku                                       
z dnia 13 lipca 2004r. 

 
Szczegółowy opis granic terenu wewnętrznego ochrony pośredniej na podstawie mapy 
1:2 000. 
 
Granica terenu wewnętrznego ochrony pośredniej przebiega w całości na gruntach miasta 
Sopot i w obrębie geodezyjnym nr 42.  
Opis zaczyna się od ul.Polnej na północy –w obrębie geodezyjnym nr 42 na styku działek nr 
1/43  i 1/1 i prowadzi się go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Od tego punktu,stanowiącego północno-zachodnie naroŜe działki nr 1/1,granica biegnie na 
południowy wschód  i przebiega wzdłuŜ wschodniej granicy działki nr 1/43 ,następnie bez 
zmiany kierunku przecina działkę nr 1/43 dochodząc do poprzecznego rowu 
melioracyjnego,w tym punkcie granica skręca na zachód i przebiega krótkim odcinkiem 
wzdłuŜ w/w rowu w obrębie działki nr 1/43 a następnie skręca powracając do poprzedniego 
kierunku i dochodząc do działki nr 1/22 .Dalej przebiega wzdłuŜ granicy działki nr 
1/22,następnie znowu przecina działkę nr 1/43 i dalej biegnie w kierunku południowo-
wschodnim granicą działki nr 1/23,nastepnie znowu przecina działkę nr 1/43 i dalej biegnie 
nie zmieniając kierunku granicą działek nr nr 3 i 1/33 dochodząc do następnego wzdłuŜnego 
rowu melioracyjnego w obrębie działki nr 1/43 ,dalej przebiega wzdłuŜ w/w rowu melioracyj- 
nego dochodząc do działki nr1/10.Tu granica skręca pod kątem 90 o na południowy zachód 
wzdłuŜ następnego rowu melioracyjnego ciągnącego się wzdłuŜ granic działek nr nr 1/10 i 
1/12 do styku działek nr nr 1/43,1/12 i 85/28. Następnie granica otacza działkę nr 85/28 
skręcając generalnie na północny północny zachód  i dochodzi na północy do 
ul.Polnej,następnie przecina działkę nr 1/43 i przebiega w kierunku północno-wschodnim 
wzdłuŜ ulicy Polnej do  początkowego punktu opisu tj.północno-zachodniego naroŜa działki 
nr 1/1.    
 


