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Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych, 

z dnia lpażdziernika - 1924 r. 

O ustaleniu granic okręgu ochrony sanitarnej 
w uzdrowiskach, posiadających charakter uży
teczności publicznej, Ciechocinku i Zakopanem. 

Na podstawie artykułu 12 ustawy z dnia 23 marca 
1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. N231, poz. 254) 
f § , 1 rozporząd~en i a Prezydenta Rzeczypospolitej 
z, dnia 18 stycznia .1924 r. w przedmiocie rozdziału 
kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. U. 
R. P. N2 9, poz. 86) zarządza się co następuje:J 

§ l. Granice okręgu ochrony ' sanitarnej Cie
chocinka obejmują miasto Ciechof:inek i wsie: ł\le
ksandrówka (t. z. Białe Domki), Stary Ciechocinek 

, zlewnię wód Kuczek, Nowy Ciechocinek, Wola ~ 
Wilkowyje, Wołu szew o, Bruki, Słońsk, Piaski, Podole 
Mała Wola i. Słonawy, leżące w gminie Ra'Ciążek oraz 

, wieś' Odoljon VI gminie Służewo i las rządowy "Wy-
godą"· ' 

Granicę okręgu ochrony , sanitarnej ziemi wód 
Kuczek stanowi Iinja ~raniczna biegnąca, począwszy 
od punktu, gdzie zbiega się granica wsi Raciążek 
i wsi Turzno, wzdłuż granicy wsi Turzno i Kuczek 
aż do granicy wsi Zalesie. Od tego punktu począw
sży granica ochrony ~anitarnej obejmuje pas grunt-u 
z terytorjum wsi , Zalesie, leżący wzdłuż granicy wsi 
Turzno i wsi Zalesie, długości 1500 metrów i szero-
kości 300 metrów. ' 

§ 2. Granice okręgu ochrony ' sanitarnej w Za
kopanem ustala się, jak następuje: od północy: po
czynając od krzyża na Gubałówce (1123 m.) biegnie 
granica okręgu ochrony sanitarnej grzbietem Guba
łówki do lasu pona? Furmanówką , stąd nieco po
ni~ej 'grzbietu granicą katastr. gmin Zakopane Zubsu
che ku wschodowi. Ponad żródliskiem małego po- ' 
toczku, otoczonego pasem drzew - granica zwraca 
się w dół tym potoczkiem i schodzi do potoku 
Zakopianka, przecina go oraz szosę, wiodącą do Po-

I 'ronina 'mh:dzy osiedlami Sperkówka i Bachledówka, 
wychodzi na grzbiet wzniesienia poza linją kolejową 
(wzniesienie to jest przedłużen iem Bachledzkiego 
Wierchu) i zniża się poza tem wzniesleniel11 ku 
Bachledzkiemu potokowi; " . 

Potokiem tym biegIJie granica około 300 m. ku 
południowi, poczem skręca ku wschodowi i biegnie 
Iinją prostą (obok kapli'czki , w polu) przez grunta 
Olczy do zlewiska potoku Olczyskiego z potoczkiem 
od Pardołówki (kota 822 m.). Przecinając tu drogę 
Bystre-Poronin, biegnie granica. potokiem OJczy
skiem do osiedla Huciska, pozostawiając' całą Pardo' 
łówkę 'i górne osiedla Olczy w obrębie, zaś większą 
część wsi Olczy-poza obr~bem okręgu ochrony sa
nitarnej. 

Od Huclsk granica opuszcza potok Olczyski 
i 'biegnie ku południo-wschodowi w pobliżu polany 
Zajączyn i ec, mniej więcej grzbietem wzniesienia (przez 
kotę 995 m.) ku Toporowej Cyhrli. Nie przecinając 
szosy ku Morskiemu Oku, zwraca się granica na 
Cyhrli, Toporowej ku wschodowi i biegnie odtąd 

, wzdłuż szosy do Morskiego Oka w odległości 200 m. 
od tejże (licząc ku północy) tak, że cała przestrzeń 
na południe i zachód od tej szosy oraz pas szero
kości przynajmniej 200 m. na północ i wschód od 
niej pozostają w obrębie okręgu ochrony sanitarnej. 

Tak przebiega granica przez Capowski Las i la
sy ku Zazadniej (obejmując jąw obręb okręgu ochro
ny sanitarnej) dalej na grzbiet Hurkotnego i wreszcie , 
na Łysą Polanę (obejmując cały obszar tej polany). 

Od wschodu: od Łysej Polany schodzi granica 
do potoku Białki (stanowiącego tu tymczasową gra
nicę polsko-czeskoslowacką) i biegnie nim ku połu
dniowi, przecinająs most graniczny na Łysej Polanie, 
dalej poniżej Roztoki i Wodospadów Mickiewicza, 
aż do zlewiska potokóVf: B i a łej Wody i. Rybiego Po
toku. Stąd granica Iwznosi się gra'nicą Zabiego i bie
gnie wzdłuż tymczasowej granicy polsko-czeskosłQ
wackiej przez koty: 1583, 1753, 1833, 2035, 2101, 
2252, 2438, 2371-do szczytu Rysów (2503 m.). Cały 
przebieg granicy tej od wschodu jest zgodny z dawną 
granic,ą galicyjsko-węgierską w tej stronie Tatr. 

Od południa: biegnie granica okręgu ochrony 
sanitarnej, zgodnie z granicą państwową polsko-cze
skosłowacką głównym grzbietem Tatr ' przez koty: 
2304, 2405, 2437, 2378, 2174, 1989, 2067,2157,2306, 
1989: 1874, 1913, 1901, 2004, 2101,2128, 2099, 1689, 
1979, 2068, 2128, 1789, 2163 do koty 1976 (Siwe 
Turnie) 2170, 2071, 2142, 2065. ' 

Od zachodu: granica ciągnie si~ dalej granicą 
Państwa przez koty: 1879, 1651, 1355, 1864, 1487, 
1490, 1103 do punktu, gdzie tworzy się kąt ostry 
przy ' polanie Malkówka. Od wierzchołu tego kąta 
(1020) wzdłuż południowego brzegu Malkówkj do
chodzi do potoku Sina Woda, potoki,em tym i wzdłuż 
jego rozgałęzień, najClalej na' południo-wschódwy
suniętYFh dochodzi do polany Roztoki, przecina ujście 
Kirowej Wody i schodzi na drogę, biegnątą 90 , 
Myszkówki, początkowo w kierunku północno-wscho-. 
dnim, póżniej łukiem ku północnemu zachodowi na 
grzbiet Gubałówki. , 

Od północy zamknięcie: tą samą di09ą, skrę~ 
cającą ku ws,ch.odowi, biegnie granica okręgu ochro
ny sanitarnej wzniesieniem Gubałowski,em na północ 
od PalenIcy, a na południe od Butorowa (kota 1112), 
następnie tą samą drogą aż do ~rzyża n~ Gubałów
ce (1123), gdzie łączy się z opisaną wyżej częścią 
granicy. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnel' 
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