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1. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest analiza możliwości połączenia populacji wschodniej i zachodniej 

wodniczki, a następnie wskazanie obszarów, w których działania renaturalizacji siedlisk 

rokują najszybsze zasiedlenie przez ten gatunek.  

W wyniku trwającego od początku ubiegłego wieku do dzisiaj procesu zanikania stanowisk 

wodniczki na znacznym obszarze kraju (głównie w centralnej Polsce),  gatunek w pewnym 

sensie został rozdzielony na dwie populacje. Populacja zachodnia obejmuje stanowiska na 

terenie Pomorza Zachodniego i parku narodowego „Ujście Warty”. Populacja wschodnia to 

przede wszystkim stanowiska w dolinach Biebrzy i Narwi oraz na Lubelszczyźnie. Populacja 

zachodnia jest skrajnie zagrożona wyginięciem i w ostatnich latach wykazuje tendencje 

spadkowe. Jednocześnie intensywne projekty ochronne realizowane we wschodniej Polsce 

(dwa duże projekty LIFE) spowodowały powstrzymanie procesu wymierania gatunku na tym 

obszarze i długoterminową stabilizację populacji – jej liczebność w przeciągu ostatnich 

dwudziestu lat pozostaje pomimo fluktuacji na stałym poziomie. Co więcej – w efekcie 

odtworzenia wielkich powierzchni siedlisk w Dolinie Biebrzy i na Lubelszczyźnie w ramach 

projektu OTOP LIFE+ „Wodniczka i biomasa” jej liczebność wzrosła o 26% w okresie 

realizacji projektu (2009-2014). 

 W ramach realizacji projektów ochrony wodniczki zgromadzono bogate doświadczenie w 

zakresie odtwarzania siedlisk wodniczki. Długotrwała stabilizacja populacji, a nawet jej 

wzrost w ostatnich pięciu latach wskazują, że wykonane działania przynoszą efekty, a nowo 

odtworzone tereny są zasiedlane przez ten gatunek. Podobny efekt osiągnięto także na Litwie 

gdzie w wyniku działań ochronnych w ramach projektu LIFE zanikająca populacja wodniczki 

w 2014 r. dwukrotnie zwiększyła swoją liczebność powracając na wcześniej opuszczone, a 

następnie odtworzone miejsca.  

Wodniczka okazuje się gatunkiem bardzo plastycznym i jeśli zdarzają się sprzyjające 

okoliczności i w danym roku turzycowiska w dolinach rzek lub w innych obszarach 

torfowiskowych są zalane wodą o odpowiednim dla gatunku poziomie (1 – 10 cm) wówczas 

pojawiają się tam  śpiewające samce. Szczególnie często jest to obserwowane na dokładnie 

monitorowanej Lubelszczyźnie. Tu poza stałymi stanowiskami na Bagnie Bubnów i 

Chełmskich Torfowiskach Węglanowych w niektórych latach niewielkie populacje pojawiają 

się w dolinach rzek. W 2009 roku duże stanowisko (ok. 50 samców) stwierdzono nad Bugiem 

k. Dorohuska. W 2011 pojedyncze śpiewające samce wodniczki były obserwowane w dolinie 
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Wieprza i w dwóch miejscach w dolinie Bugu. W 2013 roku nowe stanowisko – ok. 10 

śpiewających samców odkryto w dolinie Tyśmienicy koło Bełcząca. Populacja ta 

utrzymywała się także w 2014 roku licząc co najmniej 14 śpiewających samców.  

Stanowiska wodniczki nie ograniczają się tylko do dużych lokalizacji takich jak dolina 

Biebrzy czy Bagno Bubnów. Niewielkie choć zadziwiająco trwałe stanowiska znane są 

zarówno we wschodniej, środkowej jak i zachodniej Polsce. Wodniczki pojawiają się zwykle 

na obszarach dawniej zasiedlonych następnie opuszczonych w efekcie melioracji i wreszcie 

wtórnie zabagnionych. Niewielkie stanowisko utrzymuje się w Dolinie Omulwi na Kurpiach. 

W tej okolicy na Bagnie Pulwy dwa śpiewające samce były obserwowane w czerwcu 2014 r.  

W środkowej Polsce – na Bagnie Pólka-Raciąż koło Płońska 1-3 ptaki występowały przez 

cały sezon lęgowy w 2005 roku.  Kilka ptaków utrzymywało się do niedawna w dolinie Neru. 

Duże nadzieje rokuje wtórnie zabagniona Dolina Noteci. Na jej obszarze wodniczki 

stwierdzano w ostatnich latach na trzech stanowiskach.  

Niniejsza praca ma na celu zidentyfikowanie obszarów, których renaturalizacja może 

doprowadzić do jego zasiedlenia i utworzenia silnej stabilnej populacji zdolnej do zasilania 

terenów sąsiednich. Innym celem jest wskazanie tych miejsc, które  rokują najszybsze 

zasiedlenie przez ten gatunek 

2. Wstęp  

Wodniczka Acrocephalus paludicola jest najrzadszym migrującym ptakiem śpiewającym w 

Europie i jedynym globalnie zagrożonym ptakiem wróblowym występującym na terenie 

kontynentalnej Europy. Gatunek jest wymieniony w kategorii “narażony” (vulnerable) na 

Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN, ze względu na niezwykle gwałtowny 

spadek liczebności populacji w przeszłości oraz bardzo ograniczony zasięg występowania 

(<1,500 km2). Gatunek ten jest wyspecjalizowany i zamieszkuje tylko torfowiska niskie oraz 

podmokłe łąki, dla których jest gatunkiem flagowym. W przeszłości szeroko 

rozprzestrzeniona i liczna wodniczka, zniknęła obecnie z większości swojego dawnego 

zasięgu. Obecnie jej światowa populacja liczy jedynie 10.200-13.800 śpiewających samców, 

przy czym około 25% populacji żyje w Polsce. 

Wodniczka jest gatunkiem, za którego ochronę Polska ponosi nadzwyczaj wysoką 

odpowiedzialność. Jest to jeden z trzech globalnie zagrożonych gatunków ptaków, które (według 
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Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych IUCN z 2010 roku) regularnie pojawiają się w Polsce, 

i jedyny z nich, którego polska populacja stanowi znaczącą część światowej populacji.  

Polska zobowiązała się do ochrony tego gatunku przez zaakceptowanie europejskiego 

Międzynarodowego Planu Ochrony Gatunku dla wodniczki w 2009 roku oraz przez podpisanie 

Porozumienia o ochronie wodniczki (Memorandum of Understanding (MoU)) w 2004 roku, 

porozumienia spisanego pod auspicjami Konwencji o ochronie wędrownych gatunków zwierząt 

(tzw. Konwencji Bońskiej). 

W Polsce występują dwie oddzielne populacje lęgowe wodniczki. Większa populacja we 

wschodniej Polsce, wraz z sąsiednimi populacjami na Białorusi oraz na Ukrainie stanowią 

główną populację środkowoeuropejską. Mała, i w dużym stopniu izolowana populacja, 

zamieszkuje północno-zachodnią Polskę i łączy się z siedliskami dostępnymi w Niemczech. 

Nazywana jest populacją pomorską, obecnie liczy jedynie 14 śpiewających samców (dane z roku 

2014) i jest krytycznie zagrożona.  

Mając to na uwadze Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zleciła wykonanie opracowania 

będącego analizą możliwości połączenia wschodniej (fluktuującej) i zachodniej (skrajnie 

zagrożonej) populacji wodniczki w Polsce poprzez odtworzenie zdegradowanych siedlisk 

wodniczki na obszarze rozgraniczającym te populacje. Odtworzenie siedlisk dla wodniczki w 

obszarze rozgraniczającym te populacje da możliwość zasiedlenia tych miejsc przez wodniczkę i 

zbliżenia tych populacji do siebie. Spodziewanym efektem będzie poszerzenie areału 

występowania wodniczki w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia liczebności populacji 

krajowej. Zadanie to wynika z podpisanego przez Polskę Porozumienia o ochronie wodniczki  

oraz jest jednym z głównych postulatów projektu Krajowego Planu Ochrony Wodniczki, który 

został przygotowany w oparciu o zapisy Porozumienia.   

Niniejszy raport jest podsumowaniem prac nad realizacją wyżej opisanego zadania.  

3. Metodyka 

W pierwszym etapie prac zgromadzono całą literaturę ornitologiczną opisująca występowanie 

wodniczki na terenie Polski w XX i XXI wieku. Na tej podstawie zestawiono listę 

historycznych i aktualnych stanowisk tego gatunku.  

Następnie zebrano wszystkie dostępne mapy występowania wodniczki w obrębie Polski. 

Pochodziły one zwykle z projektów inwentaryzacji prowadzonych przez OTOP od 1997 roku 
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(Krogulec J., Kloskowski J. 1997). Na tej podstawie zestawiono listę i mapę aktualnych 

stanowisk.  

Kolejnym etapem było zestawienie listy siedlisk wodniczki, które preferowane są przez ten 

gatunek na torfowiskach i łąkach w obrębię całego kraju. Siedliska te stanowiły podstawę do 

ustawienia filtra w zakresie bazy danych GIS Mokradła administrowanej przez Instytut 

Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Na tej podstawie przygotowano mapę 

rozmieszczenia torfowisk mających potencjał z punktu widzenia ekologii wodniczki oraz 

oceniono wielkość powierzchni tych obszarów.  

Spośród w ten sposób wyselekcjonowanych torfowisk w kolejnym etapie wybrano te obszary 

które są miejscem pojedynczych stwierdzeń występowania wodniczki w okresie lęgowym 

(małe efemeryczne populacje) oraz miejscem występowania tego gatunku w przeszłości i 

posiadającym potencjał do renaturyzacji.  

Ostatecznie dokonano wyboru 3 z wyżej wymienionych zdegradowanych torfowisk niskich (o 

pow. 50 – 200 ha każde), dla których renaturyzacja poprzez wtórne nawodnienie jest 

wykonalna i przy założeniu ich właściwego użytkowania mają one możliwość rozwoju w 

kierunku torfowisk z siedliskami odpowiednimi dla wodniczki. 

Dla tych miejsc: 

 - Ustalono strukturę własności i przygotowano listę działek ewidencyjnych; 

 - Opisano historię zabiegów agrotechnicznych i innych, które wpłynęły na degradację 

siedliska; 

 - Opisano aktualne użytkowanie gruntów i potencjalne wykorzystywanie w przyszłości; 

 - Oceniono sytuację hydrologiczną: czy istnieje możliwość techniczna podniesienia poziomu 

wody do wymaganego poziomu oraz jaki jest orientacyjny poziom kosztów renaturyzacji. 
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Część I. Analiza potencjalnych miejsc odtworzenia zdegradowanych siedlisk wodniczki 

4. Historyczne i aktualne stanowiska wodniczki w Polsce 

Wodniczka w Polsce najliczniej zachowała na Bagnach Biebrzańskich, gdzie w latach 80. jej 

liczebność oceniano od co najmniej 1000 śpiewających samców  do 3000-6000, przy czym 

górna liczba jest bardzo niepewna; wg E. Pugacewicza w r. 1991 na podstawie ekstrapolacji z 

transektów szacowana na 2500-3500 samców (Dyrcz et al. 1984, Dyrcz, Czeraszkiewicz 

1993). Dokładna inwentaryzacja wykonana w latach 1995 i 1997  wykazała obecność ok. 

2041-2082 samców (Krogulec, Kloskowski 1997), w tym 1578-1609 w basenie południowym 

Bagien. Ostatnia pełna inwentaryzacja wykonana przez OTOP wykazała w 2012  

występowanie 2661-2671 samców (OTOP 2012). W sąsiedniej dolinie Narwi w r. 1988 od 

granicy kraju do Suraża stwierdzono 118-133 samców (Pugacewicz 1995),  w 1991 w 

Narwiańskim P.Kraj. - 18 samców, w 1989 - k. Bronowa (gm. Wizna) - ok. 40 samców, a na 

osuszonym bagnie Wizna 40-44 samców, ponadto w 1990  także 35 samców między Łomżą a 

Rakowem (por. Chyl, Górski 1993). Inwentaryzacja OTOP z 2012 wykazała 14-20 ptaków w 

Narwiańskim Panku Narodowym, 4 samce koło w dolinie Narwi pod Łomżą oraz 23 

śpiewające samce na Bagnie Wizna. 

 Na Krowim Bagnie na Lubelszczyźnie w latach 1968-71 wodniczka występowała w liczbie 

ok. 150 samców. Po melioracji tego torfowiska gatunek ten nie był więcej wykazywany. 

Wodniczka także gniazdowała nielicznie na kilku innych stanowiskach w obrębie Pojezierza 

Łęczyńsko-Włodawskiego i Polesia Lubelskiego. W r.1991 pozostało tylko 6-7 samców na 

torfowisku Ciesacin między jez. Uściwierz i Sumin (Dyrcz et al. 1973, Dyrcz, Czeraszkiewicz 

1993). Następnie w wyniku zarastania liczebność na tym stanowisku spadła prawie do zera. 

Jednakże w wyniku realizacji na tym terenie projektu LIFE+ oraz działań w ramach 

Programów Rolnośrodowiskowych populacja odbudowała się i w 2014 roku stwierdzono tu 9 

śpiewających samców. W obrębie Polesia Lubelskiego największa populacja utrzymuje się na 

Bagnie Bubnów w obrębie Poleskiego Parku Narodowego. W 1984 roku stwierdzono tu 340 

ptaków natomiast ostatnia inwentaryzacja OTOP z 2014 wykazała występowanie tu 380 

śpiewających samców. 

 Na  torfowiskach węglanowych pod Chełmem na Lubelszczyźnie w r. 1984 występowało ok. 

300-350 śpiewających samców (Piotrowska et al. 1990) podczas gdy w 2014 – 240.   
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Historycznie duże skupienie lęgowisk znajdowało się na Pomorzu Zachodnim w rejonie 

ujścia Odry,  gdzie w latach 1990-91 stwierdzono łącznie 383 samce, w tym w ujściu Świny - 

224 samce, z tego Karsiborska Kępa i Zajęcze Łęgi po 100 samców; Bagna Rozwarowskie - 

60, łąki k. wsi Marwice - 70 samców; ocena ta była chyba zaniżona bo oparta o liczenia w 

czasie drugiego lęgu, bardziej realistyczna to 570-600 samców (Dyrcz, Czeraszkiewicz 1993), 

jednakże już w połówie lat 90. na tych stanowiskach wykazano jedynie ok. 180 par (Kaliciuk, 

Staszewski 1997). Inwentaryzacja w 2014 wykazała zaledwie 11-12 samców na Bagnach 

Rozwarowskich i jednego na Warnich Kępach. 

Znaczne stanowiska tego ptaka znajdowały się też nad środkową Wartą. W 1972 r. na 

bagnach k. Kramska stan szacowano na ok. 300 samców, w 1976 na 150 (300?), w 1978 i 

1979 było tam 100 i 50 samców, ale po osuszeniu terenu w r. 1985 napotkano już tylko 6-12, 

a w 1987 zaledwie 3 samce (Winiecki 1992). Zanikły też lęgowiska k. Zagórowa i Lądka, 

gdzie w r. 1972  było co najmniej 50 samców plus dwa pod Pyzdrami. Wyjątkowo lęg jednej 

pary stwierdzono jeszcze w r. 1988 koło jez. Zbęchy pod Śremem (Tomiałojć 1990, Bednorz 

et al. 2000).  

Na początku lat 1990tych ubiegłego wieku niewielkie stanowiska lęgowe znane jeszcze były 

z następujących miejsc: ujście Redy- do 3 samców,  jez. Kleszczynek (woj. pilskie) - 4 samce, 

Nietlickie Bagno k. Orzysza - ok. 10 samców , osadniki Zakładów Chemicznych “Police” 3-4 

samce między Trzebieżą i Jasienicą oraz Błota Rakutowskie k. Włocławka - prawdopodobny 

lęg w r. 1993 (Dyrcz, Czeraszkiewicz 1993, Wysocki 1996, Zieliński, Studziński 1996). W 

ostatnich latach wodniczka jest tam regularnie obserwowana w trakcie wędrówki jesiennej 

natomiast brak jest stwierdzeń z sezonu lęgowego. 

 W dolinie Neru w Łódzkiem w czerwcu 1996 stwierdzono 2-3 prawdopodobnie lęgowe 

samce (Janiszewski 1997, w Biul. Faunistycznym Polski Środk.). Ta liczba utrzymywała się 

jeszcze do 2009 r., natomiast w trakcie inwentaryzacji w 2012 i 2014 ptaków nie stwierdzono. 

Kompletną listę stanowisk historycznych wodniczki w oparciu o dane z literatury zestawił 

Tomiałojć (1990). Poniższa mapa została przygotowana na ich podstawie i wskazuje na 

regularne występowanie tego gatunku w centralnej części kraju w latach 1880 – 1983. 
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Fig. 1.  Stanowiska lęgowe i prawdopodobnie lęgowe wodniczki w latach 1880 – 1983 

(Tomiałojć 1990) 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku OTOP zainicjował kompleksową 

inwentaryzację tego gatunku w całym kraju (Krogulec J., Kloskowski J. 1997). Niestety 

gatunek ten wycofał się z większości stanowisk w środkowej Polsce i  już wtedy powstał 

widoczny podział na dwie populacje – wschodnią i zachodnią. Szczególnie mocno zostało to 

zaznaczone od początku bieżącego wieku (Maniakowski 2003). 

 

Fig. 2.  Stanowiska wodniczki wykazane w inwentaryzacji OTOP w 1997 roku (po lewej) i w 

2003 roku (prawa). Wyraźnie zaznacza się rozdział na populację wschodnią i zachodnią. 
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Fig. 3. Aktualne (zielone poligony) i historyczne (punkty) stanowiska wodniczki w Polsce 

Mapa i baza danych GIS z tego zadania została dołączona elektronicznie w Załączniku 1. 

 

Tabela 1. Zestawienie aktualnych stanowisk wodniczki w Polsce 

Stanowisko Region 
Stanowiska podlaskie   
Dolina Biebrzy  Podlasie 
Bagno Wizna  Podlasie 
Dolina Narwi koło Drozdowa  Podlasie 
Narwiański Park Narodowy   Podlasie 
Zbiornik Siemianówka  Podlasie 
Dolina Narewki pod Białowieżą  Podlasie 
Stanowiska lubelskie  
Poleski Park Narodowy  Lubelszczyzna 
Chełmskie Torfowiska Węglanowe  Lubelszczyzna 
Torfowisko Ciesacin  Lubelszczyzna 
Dolina Środkowego Bugu  Lubelszczyzna 
Dolina Szyszły  Lubelszczyzna 
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Stanowiska  pomorskie i lubuskie  
Delta Świny  Pomorze Zachodnie 
Dolina Dolnej Odry Pomorze Zachodnie 
Bagna Rozwarowskie  Pomorze Zachodnie 
Park Narodowy Ujście Warty  Ziemia Lubuska 
Pozostałe stanowiska   
Dolina Omulwi Wyżyna Kurpiowska,  
Zbiornik Żelizna Południowe Podlasie 
Bagno Pulwy Mazowsze 
Bagno Pólka-Raciąż Mazowsze 
Dolina Neru   Ziemia Łódzka 
Dolina Noteci  Wielkopolska i Ziemia Lubuska 
 

5. Siedliska wodniczki. 

 W optymalnych siedliskach nad Biebrzą zagęszczenie samców sięgało 10,9s./10 ha, a samic 

nawet do 15,7 (Dyrcz, Zdunek 1993), na Bagnach Kramskich do 20 s./10 ha (Bednorz et al. 

2000), a na torfowiskach pod Chełmem do 6,0 s./10 ha. Na jedynej wielokrotnie w latach 

1977-95 badanej powierzchni w basenie południowym Bagien Biebrzańskich zagęszczenie 

wahało się w granicach 4,7 i 9,3 s./10 ha, bez trendu malejącego (Dyrcz 1996). 

Wodniczka ma bardzo wąskie wymagania siedliskowe. W czasie sezonu lęgowego występuje 

głównie na podmokłych torfowiskach i innych podmokłych terenach o podobnej strukturze i 

preferowanej głębokości wody 1-10 cm. Na naturalnych siedliskach wybiera prawdopodobnie 

mezotroficzne i lekko eutroficzne zalewowe torfowiska, które pozostają otwarte, ponieważ 

poziom wody oscyluje w nich razem ze zmianami poziomu wody w rzece.  

Wodniczki obecnie obserwowane są głownie w następujących siedliskach:  

1. Mezotroficzne lub ubogie, oligotroficzne, otwarte torfowiska turzycowe, z podłożem 

pokrytym mchami brunatnymi, trawiasta i turzycowa roślinność przede wszystkim niskiej lub 

średniej wysokości, występują też tworzące kępy turzyce (głównie Carex elata, C. diandra, 

C. rostrata, C. appropinquata, C. lasiocarpa) oraz wełnianki (Eriophorum angustifolium, E. 

gracilis), płytka woda lub mokre poduchy torfowców (Biebrza); unika zbyt ubogich siedlisk z 

torfowcami Sphagnum oraz wełnianką pochwowatą Eriophorum vaginatum. 

2. Torfowiska węglanowe z kłocią wiechowatą Cladium mariscus (Chełmskie Torfowiska 

Węglanowe). 
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3. Sezonowo zalewane zbiorowiska halofilne wybrzeża Bałtyku, o bardzo niskich 

zagęszczeniach trzciny i o wysokości do 80–120 cm w sezonie wegetacyjnym (Ujście Świny) 

Małe i niestabilne populacje wodniczki również zasiedlają następujące typy siedlisk, w 

których ich występowanie jest ściśle związane z odpowiednim użytkowaniem przez  

człowieka, co sprzyja tworzeniu warunków siedliskowych zbliżonych do tych panujących w 

wyżej wymienionych bardziej naturalnych siedliskach: 

4. Żyzne torfowiska strefy zalewowej dolin rzecznych, z rozległymi otwartymi 

turzycowiskami ze średnimi i wielkimi kępiastymi i nie tworzącymi kęp turzycami Carex sp. 

(np. torfowiska doliny dolnej Odry), częściowo także z wyższą trzęślicą modrą Molinia 

caerulea lub rozproszoną, niezbyt gęsto rosnącą trzciną pospolitą Phragmites australis, a 

często także z rzadko rosnącymi krzewami, które mogą służyć jako miejsce do śpiewania dla 

samców. Ten rodzaj siedliska w dużej mierze zależy od użytkowania przez człowieka 

(koszenie lub incydentalne wypalanie). Unika fragmentów o zbyt głębokiej wodzie, ze zbyt 

gęstymi i zbyt wysokimi krzewami lub trzcinami, lub zbyt wysokimi turzycami. 

5. Podmokłe łąki z wysokimi trawami oraz kępami (w dolinie Narwi) lub z mozgą 

trzcinowatą Phalaris arundinacea oraz wyczyńcem łąkowym Alopecurus pratensis koszone 

raz lub dwa razy do roku, z płatami turzyc, głównie Carex gracilis, C. nigra, i C. disticha 

(Dolina Narwi oraz tereny zalewowe dolnej Odry i Warty).  

Mając na uwadze powyższe wymaganie siedliskowe gatunku, celem wskazania obszarów 

mających potencjał z punktu widzenia ekologii wodniczki, które zostały w przeszłości 

zdegradowane dokonano analizy bazy danych GIS Mokradła, administrowanej przez Instytut 

Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) w Falentach. 

Poniższa mapa załączniku pokazuje wszystkie lokalizacje powyżej 100 ha w Polsce, które 

aktualnie lub historycznie pokryte były siedliskami odpowiednimi dla wodniczki. Mapa 

została przygotowana na podstawie inwentaryzacji torfowisk w Polsce przeprowadzonej przez 

Instytut Melioracji Użytków Zielonych (obecnie  ITP) w 1995 roku. Z tej mapy wybrano 

potencjalne siedliska wodniczki, wybierając z bazy danych GIS następujące kategorie: 

- Torfowiska niskie 

- Torfowiska przejściowe 

- Łąki wilgotne 

- Torfowiska przejściowe z mszarami 
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- Szuwar turzycowy 

W sumie siedliska odpowiednie dla wodniczki zajmują lub zajmowały 610 085 ha ha. 

Mapa daje pierwszy obraz tych terenów, które prawdopodobnie były kiedyś odpowiednie dla 

wodniczki. To potencjalne miejsca,  które są aktualnie w różnym stopniu zagospodarowane i 

przekształcone. Niestety z większości z nich brak jest historycznych i aktualnych danych o 

występowania tego gatunku. Mapa i baza danych GIS z tego zadania została dołączona 

elektronicznie w Załączniku 2.  

 

Fig. 4 Wszystkie lokalizacje powyżej 100 ha w Polsce, które aktualnie lub historycznie 

pokryte były siedliskami odpowiednimi dla wodniczki.  

Powstała w wyniku powyższej analizy mapa wskazuje wszystkie miejsca o odpowiednich 

warunkach siedliskowych dla wodniczki. Znaczna ich część to obszary gdzie wodniczka w 

ostatnich dziesiątkach lat nie była stwierdzana, ale torfowisko posiada potencjalne warunki 

siedliskowe właściwe dla jej rozwoju.  

Biorąc pod uwagę cel projektu jakim jest wskazanie tych miejsc, które  rokują najszybsze 

zasiedlenie przez wodniczkę zwrócono szczególną uwagę na dwie kategorie torfowisk: 
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1. Miejsca pojedynczych stwierdzeń występowania wodniczki w okresie lęgowym (małe 

efemeryczne populacje). 

2. Miejsca występowania wodniczki w przeszłości i posiadające potencjał do 

renaturyzacji. 

W efekcie analizy wykazano siedem takich torfowisk. Są to (licząc od wschodu): 

1. Torfowisko Żelizna 

2. Dolina Omulwi 

3. Bagno Pulwy 

4. Bagno Pólka-Raciąż 

5. Dolina Neru 

6. Łąki Krostkowskie w dolinie Noteci 

7. Łąki Gościmskie w dolinie Noteci 

 

 

Fig. 5. Miejsca pojedynczych stwierdzeń występowania wodniczki w okresie lęgowym oraz 

obszary jej występowania w przeszłości i posiadające potencjał do renaturyzacji. 
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6 . Ocena praktycznych możliwości renaturyzacji torfowisk 

Biorąc pod uwagę powyższe analizy spośród aktualnie istniejących i potencjalnych stanowisk 

wodniczki w Polsce dokonano wyboru trzech obiektów, które po odtworzeniu dają 

największą szansę do odegrania roli pomostu łączącego wschodnią i zachodnią populację 

wodniczki w Polsce. 

Przy wyborze torfowisk kierowano się następującymi kryteriami: 

a. Położenie geograficzne. Preferowane były te obszary położone w miarę możliwości na 

linii łączącej populację biebrzańską z pomorską. Stąd wybierano przede wszystkim 

obiekty położone w centralnej i zachodniej części kraju 

b. Stan siedlisk. Preferowane były obszary na których siedliska pozostały jeszcze w 

relatywnie mało zdegradowanym stanie. W efekcie renaturalizacji poprzez 

podwyższenie poziomu wody   te tereny dają największą szansę szybkiego 

powiększenia areału siedlisk odpowiednich dla wodniczki. 

c. Aktualne bądź historyczne występowanie wodniczki. Wybierano te obszaru, na 

których (bądź w bliskiej okolicy) wodniczka występuje, bądź notowana była w 

ostatnim dziesięcioleciu. 

d. Występowanie rzadkich siedlisk i gatunków. Planowana renaturalizacja nakierowana 

jest przede wszystkim na odtworzenie siedlisk dla wodniczki. Jednakże właściwie 

przeprowadzona umożliwi rozwój szeregu innym gatunkom i siedliskom związanym z 

torfowiskami niskimi bądź bagnistymi dolinami rzek. 

e. Uwarunkowania hydrotechniczne renaturalizacji. Przy wyborze miejsc preferowane 

były te, dla  których  stosunkowo nieskomplikowane zabiegi hydrotechniczne dadzą 

największy efekt. Obiekty na których podniesienie poziomu wody na kilku rowach i 

kanałach melioracyjnych mogło spowodować odtworzenie torfowiska były 

preferowane. 

f. Uwarunkowania własnościowe. Preferowane były obiekty ze stosunkowo prostymi 

stosunkami własnościowymi - tereny z małymi liczbami dużych powierzchowno 

działek oraz obszary gdzie właściciele będą zainteresowani ich zbyciem. 

g. Możliwości ochrony obszarowej. Preferowane były tereny, które aktualnie znajdują 

się pod ochroną bądź mogą być nią objęte w niedalekiej przyszłości. 
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Do analizy wzięto stanowiska zlokalizowane między Podlasiem i Lubelszczyzną we 

wschodniej Polsce a Pomorzem Zachodnim i Ziemią Lubuską na zachodzie. Objęła ona 

sześć lokalizacji wskazanej jako „pozostałe lokalizacje” w tabeli 1. 

 

Tabela 2. Ocena możliwości renaturalizacji stanowisk wodniczki 
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k 
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niekorzyst
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ilość 
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Natura 2000
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e Podlasie 
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D
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ka i Ziemia 
Lubuska 

dobry – 
podmokłe 
łąki w 
dolinie 

aktualne 
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możliwość 
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W powyższej tabeli zestawiono wcześniej wymienione kryteria dla poszczególnych 

obszarów. Dla klarowności kolorem zielonym zaznaczono pozytywny wynik analizy danego 

czynnika, czerwonym negatywny.  

Po przeanalizowaniu wszystkich powyższych kryteriów dokonano wyboru trzech z wyżej 

wymienionych torfowisk niskich (o pow. 50 – 200 ha każde), dla których renaturyzacja 

poprzez wtórne nawodnienie jest wykonalna i przy założeniu ich właściwego użytkowania 

mają one możliwość rozwoju w kierunku torfowisk z siedliskami odpowiednimi dla 

wodniczki. W efekcie analizy do dalszej pracy zostały wybrane następujące obszary: 

1. Bagno Pólka-Raciąż 

2. Łąki Krostkowskie w Dolinie Noteci 

3. Łąki Gościmskie w Dolinie Noteci. 

7.Wnioski do części I. 

A. Istnieje duża potencjalna możliwość odbudowania łączności populacyjnej pomiędzy 

wschodnią a zachodnią populacją wodniczki. Utworzenie kilku silnych stanowisk w 

środkowej i zachodniej Polsce pomiędzy populacjami Biebrzy i Pomorza Zachodniego 

umożliwiłoby większą wymianę osobników pomiędzy populacjami i w efekcie 

zasilenie populacji zachodniej.  

B. Biorąc pod uwagę aktualnie obserwowane procesy w zakresie dynamiki populacji 

wodniczki, w tym to że: 

- zasiedla wtórnie zabagnione doliny rzek i torfowiska, 

- zasiedla wcześniej opuszczone (osuszone, zarośnięte) a następnie odtworzone siedliska 

C. Należy zakładać, że renaturalizacja wybranych stanowisk może doprowadzić do jego 

zasiedlenia i utworzenia silnej stabilnej populacji zdolnej do zasilania terenów 

sąsiednich. 
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D.  Analizy bazy danych GIS Mokradła, administrowanej przez Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy (ITP) w Falentach wykazała, że w sumie siedliska odpowiednie dla 

wodniczki zajmują lub zajmowały 610 085 ha. Znaczna ich część to obszary gdzie 

wodniczka w ostatnich dziesiątkach lat nie była stwierdzana, ale torfowisko posiada 

potencjalne warunki siedliskowe właściwe dla jej rozwoju. 

E. Biorąc pod uwagę cel projektu jakim jest wskazanie tych miejsc, które  rokują 

najszybsze zasiedlenie przez wodniczkę w efekcie analizy wykazano siedem takich 

torfowisk. Są to (licząc od wschodu): 

1. Torfowisko Żelizna 

2. Dolina Omulwi 

3. Bagno Pulwy 

4. Bagno Pólka-Raciąż 

5. Dolina Neru 

6. Łąki Krostkowskie w dolinie Noteci 

7. Łąki Gościmskie w dolinie Noteci 

 

F. Po przeanalizowaniu wszystkich powyższych obszarów, w efekcie analizy czy 

renaturyzacja poprzez wtórne nawodnienie jest wykonalna i przy założeniu ich 

właściwego użytkowania mają one możliwość rozwoju w kierunku torfowisk z 

siedliskami odpowiednimi dla wodniczki do dalszej pracy zostały wybrane 

następujące obszary: 

1. Bagno Pólka-Raciąż 

2. Łąki Krostkowskie w Dolinie Noteci 

3. Łąki Gościmskie w Dolinie Noteci. 
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Część II. Ocena praktycznych możliwości renaturalizacji wybranych torfowisk. 

8. Bagno Pólka-Raciąż 

a.  Lokalizacja: 

woj. mazowieckie, gmina Raciąż, pomiędzy miejscowościami Raciąż i Pólka. 

b.  Ochrona obszarowa: Proponowany (KP) SOO Kłocie Raciąskie, Zespół 

Przyrodniczo-Krajobrazowy Pólka-Raciąż, Nadwkrzański Obszar Chronionego 

Krajobrazu. 

c.  Powierzchnia: 320  ha 

d. Opis terenu: 

Obszar obejmuje płaskodenne obniżenie w mezoregionie Równiny Raciąskiej zajęte niegdyś 

przez rozległe torfowisko niskie. Zagłębienie to od północy i wschodu otaczają wyniesienia 

morenowe a od południowego-zachodu wały wydmowe.  

 

 

 

Fig. 6. Mapa obszaru Pólka-Raciąż. 
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e. Siedliska i gatunki 

Obszar obejmuje jedyne znane w środkowej Polsce i wyjątkowo dobrze wykształcone płaty 

torfowisk nakredowych występujące w mozaice z łąkami ramienicowymi. Warta 

wspomnienia jest duża powierzchnia zajmowana przez luźne szuwary kłoci wiechowatej 

Cladium mariscus rozdzielone obszarami otwartej wody z masowo występującymi 

ramienicami Chara spp., pływaczami Utricularia spp. oraz mchem skorpionowcem 

brunatnym Scorpidium scorpioides. Dużą powierzchnię zajmują też mszyste szuwary turzycy 

sztywnej Carex elata ze skorpionowcem brunatnym i limprichtią pośredną Limprictia cossoni 

także dające się zaklasyfikować do torfowisk nakredowych. Obrzeża misy torfowiskowej w 

miejscach, gdzie brak jest stałego zalewu występują zanikające na niżu mechowiska z 

limprichtią posrednią, złocieńcem gwiazdkowym Campylium stellatum oraz turzycą 

nitkowatą Carex lasiocarpa, gnidoszem bagiennym Pedicularis palustris i kukułką krwistą 

Dactylorhiza incarnata. Najwyższe wzniesienia w obrębie misy torfowiska zajmują łąki 

trzęslicowe z wierzbą rokitą Salix rosmarinifolia, dziewięciornikiem błotnym Parnassia 

palustris i czarcikęsem łąkowym Succisa pratensis. 

Na obszarze stwierdzono obecność czterech siedlisk przyrodniczych z Załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej, z czego największe znaczenie mają torfowiska nakredowe (7210) i 

twardowodne oligo–i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (3140) oraz 

mechowiska (7230). Siedliska z Załącznika I zajmują 54% powierzchni ostoi. 

Inwentaryzacja awifauny wykazała gniazdowanie na omawianym obszarze 4 gatunków z 

Załącznika I Dyrektywy Ptasiej – bąk Botaurus stellararis zielonka Porzana parva, 

podróżniczek Luscinia svecica i  wodniczka Acrocephalus paludicola. 
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Fot. 1.  Potorfia i turzycowiska na obszarze torfowiska Pólka-Raciąż. 

 

f.  Występowanie wodniczki: 

Wiosną 2005 na terenie bagna w rejonie wsi Żychowo kilkakrotnie obserwowano 1 - 3 

zaniepokojonych wodniczek, które wskazywały na możliwość gniazdowania tego gatunku. 

g.  Zagrożenia 

Najważniejsze zagrożenia dla walorów przyrodniczych obszaru związane są z: 

• ekspansją drzew i krzewów (gł. brzozy omszonej, olszy czarnej i łozy) na nieleśne 

torfowiska; 

• funkcjonowaniem rowów odwaniających w obrębie torfowisk; 

• spływem powierzchniowym zanieczyszczeń w obręb misy torfowiska z sąsiadujących 

pól i intensywnie użytkowanych łąk; 

• zaprzestaniem koszenia mechowisk, szuwarów i pobagiennych łąk; 
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• zarzuceniem wypasu w obrębie mechowisk i szuwarów a jego intensyfikacją na 

obrzeżach ostoi. 

 

h. Struktura własności i właściciele poszczególnych działek 

Teren torfowiska planowany do renaturalizacji zawiera 344 działki ewidencyjne. Należą one 

do czterech obrębów geodezyjnych gminy Raciąż, powiatu płońskiego. Są to -  obręb 

geodezyjny 0022 obejmujący 10 działek, obręb 0026 ze 124 działkami, obręb 0053 z 55 

działkami oraz obręb 0061 ze 154 działkami. Jedna działka – nr 386 położona jest w 

granicach dwóch obrębów. Kompletna lista działek ewidencyjnych zamieszczona została w 

załączniku 1.  

W celu uzyskania wypisu z rejestrów gruntu z danymi osobowymi właścicieli działek 

zwrócono się do Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku. Niestety uzyskano 

informację, że na tym etapie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania 

Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917) uzyskanie takich danych nie było możliwe. Dane takie 

może otrzymać jedynie wnioskodawca, który jest właścicielem lub władającym 

nieruchomością, do której odnosi się wniosek o wydanie wypisu o pełnej treści. Ponadto dane 

takie może otrzymać podmiot mający interes prawny w dostępie do danych identyfikujących 

właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem. Tego typu podmiotem może 

być instytucja państwowa (GDOŚ, RDOŚ) realizująca projekt inwestycyjny 

(renaturalizacyjny) na danym terenie. W związku z tym do listy kosztów projektu 

renaturalizacji dopisano wykaz właścicieli działek. 

 

 Na podstawie informacji otrzymanych z Urzędy Gminy w Raciążu są one własnością 36 

podmiotów z czego 35 to osoby fizyczne a jednym z właścicieli jest Gmina Raciąż.  
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Fig. 7. Rozkład map z działami ewidencyjnymi Bagna Pólka-Raciąż.     

 

Fig.8. Działki ewidencyjne Bagna Pólka-Raciąż cz. I.     

 



24 
 

 

Fig.  9.  Działki ewidencyjne Bagna Pólka-Raciąż cz. II. 

 

 

Fig. 10.  Działki ewidencyjne Bagna Pólka-Raciąż cz. III. 
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i. Aktualne użytkowanie gruntów i potencjalne wykorzystywanie w 

przyszłości. 

 

Znaczna część właścicieli jest mieszkańcami miasta Raciąż i nie zajmuje się działalnością 

rolniczą. Teren ten jest w znacznej części nieużytkowany. Stad istnieje duże 

prawdopodobieństwo, ze będą oni zainteresowani sprzedażą działek w obrębie torfowiska. 

Teren od pewnego czasu jest nawet traktowany lokalnie jako „rezerwat” – szczególnie od 

kiedy utworzono tam zespół przyrodniczo-krajobrazowy. W związku z tym proponuje się 

rozważnie w ramach projektu renaturalizacji: 

1. Wykupienie gruntów tego obszaru 

2. Utworzenie rezerwatu przyrody 

3. Renaturalizacja torfowiska w celu odtworzenia naturalnych procesów 

ekosystemowych. 

 

j. Historia zabiegów hydro- i agrotechnicznych, które wpłynęły na 

degradację siedliska 

 

Pokłady torfu zostały na tym obszarze wyeksploatowane w pierwszej połowie XXgo wieku. 

Stanowiło ono część większego kompleksu torfowisk ciągnących się na północ od Raciąża 

znacznie przekształconych przez melioracje odwadniające, których wynikiem było 

przekopanie Kanału Zadębie mającego swój początkowy odcinek na obszarze ostoi oraz wielu 

mniejszych rowów nadal drenujących tereny torfowiskowe. W obrębie dawnych dołów 

potorfowych doszło do spontanicznej regeneracji roślinności, która była częściowo 

użytkowana kośnie i pastwiskowo do lat 90tych XX wieku. W wyniku procesu regeneracji i 

wieloletniego użytkowania powstały rozległe obszary szuwarów kłociowych i turzycowych, 

mechowiska, łąki trzęślicowe a w miejscach najgłębszych potorfii mezotroficzne zbiorniki 

wodne.  

k. Ocena sytuacji hydrologicznej. 

Wstępna ocenę dokonano przy współpracy z dr Sławomirem Chmielewskim burmistrzem 

znajdującej się w pobliżu torfowiska Mogielnicy. Została  ona następnie zweryfikowana przez 

biegłego melioranta z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 

inż. Józefa Chaińskiego. Przeanalizowano piętrzenia Kanału Zadębie do poziomu 1,5m oraz 

rowów opaskowych do poziomu 1,0m. Dla odtworzenia łąk turzycowych na torfowisku 
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konieczne jest wykonanie trzech budowli piętrzących na Kanale Zadębie oraz dwóch na 

rowach melioracyjnych. Proponowane budowle piętrzące: 

1. Na ciekach: przepust 2 x φ 1,20 m; L = 6,0 m z piętrzeniem H = 1,50 m  

2. Na rowach: przepusty φ 0,8 m; L = 6,0 m z piętrzeniem H = 1,00 m.  

Dla danego terenu zaplanowano wykonanie map sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000 

dla celów projektowych. 

 Lokalizację budowli piętrzacych ilustruje poniższa mapa. 

 

Fig. 11. Proponowane lokalizacja zastawek. 

l. Orientacyjny poziom kosztów renaturyzacji. 

Wstępne koszty renaturalizacji oszacowano we współpracy z Wojewódzkim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie. Następnie zwrócono się o wykonanie 

zestawienia dokładniejszej kalkulacji szacunkowych kosztów zadań hydrotechnicznych do 

biegłego melioranta z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 

inż. Józefa Chaińskiego. Wyniki tych prac przedstawia poniższa tabela. 
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Tab.3.  Kalkulacja szacunkowych kosztów zadań hydrotechnicznych na obszarze objętym 

renaturalizacją p.n. Bagno Pólka – Raciąż gm. Raciąż na pow. około 320 ha 

Lp. Opis działania 
Koszt 

[zł] 

Cz. I Prace przedprojektowe 

1. 
Wykonanie map sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000 dla 
celów projektowych 

96 000,00

2. Wykaz właścicieli działek 4 000,00

3. 
Badania geologiczne dla potrzeb projektu pięciu budowli 
piętrzących 

8 000,00

4. Materiały do decyzji lokalizacyjnej 3 000,00

5. 
Karta informacyjna + Raport oddziaływania inwestycji na 
środowisko 

30 000,00

6. Obliczenia hydrologiczne 5 000,00

Cz. I Razem Netto 146 000,00

Cz. II Prace projektowe 

7. Projekt budowlany dla budowli na ciekach szt. 3 45 000,00

8. Projekt budowlany dla budowli na rowach szt. 2 15 000,00

9. Projekt wykonawczy dla budowli na ciekach szt. 3 20 000,00

10. Projekt wykonawczy dla budowli na rowach szt. 2 10 000,00

11. Operat wodno prawny + Instrukcja Gospodarowania Wodą 7 000,00

12. Przedmiar i kosztorys 5 000,00

13. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 3 000,00

14. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3 000,00

15. Studium wykonalności 7 000,00

Cz. II Razem Netto 115 000,00

Cz. II Prace budowlano - wykonawcze 

16. Wykopy fundamentowe i ich odwodnienie  80 000,00

17. Tymczasowe drogi dojazdowe do budowli 20 000,00

18. Budowle piętrzące na ciekach szt. 3 210 000,00

19. Budowle piętrzące na rowach szt. 2 40 000,00

Cz. III Razem Netto 350 000,00

Ogółem Cz. I – Cz. III Netto 611 000,00
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9. Łąki Krostkowskie w Dolinie Noteci 

a. Lokalizacja: 

Woj. wielkopolskie, gmina Białośliwie i Szamocin, ok. 3 km na północ od wsi 

Lipia Góra i ok. 3 na południe od wsi Krostkowo.  

b. Ochrona obszarowa: OSOP Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego 

PLB300001 

c. Powierzchnia: 230  ha 

d. Opis terenu: 

Dolina Środkowej Noteci jest jednym z największych torfowisk niskich w Polsce o 

głębokości torfu i gytii dochodzących do 11 m. W wyniku prowadzonych prac osuszających 

większość gleb organicznych przekształciła się w mursze. Osiadanie gleb na skutek ich 

mineralizacji oraz brak konserwacji urządzeń melioracyjnych w ostatnich latach przyczyniły 

się do wtórnego zabagnienia i przywrócenia procesów torfotwórczych na wielu fragmentach 

doliny. 

Większość obszaru Łąk Krostkowskich zajęta przez otwarte łąki turzycowe w tym szuwary 

wysokoturzycowe, lokalnie manniska i łąki mozgowe. W ostatnich latach na wskutek 

opisywanego wyżej wtórnego zabagnienia zwiększa się powierzchnia turzycowisk. W lata 

mokre łąki są podtapiane nawet do lipca. Ale w lata przeciętne lub suche brak wody na 

powierzchni gruntu. Możliwość budowy zastawek na rowach uchodzących do rzeki. 
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Fig. 12.  Lokalizacja obszaru 

 

 

e. Siedliska i gatunki  

Dolina Środkowej Noteci jest jednym z najważniejszych w Polsce lęgowisk krakwy (32–39 

par), derkacza (124 samce), kulika wielkiego (10–12 par), rycyka (10–16 par) i podróżniczka 

(250–280 par). Dla podróżniczka jest to po dolinie Biebrzy drugie w kraju najliczniej 

zasiedlane miejsce lęgowe. Dolina Środkowej Noteci jest ponadto ważną ostoją dwóch 

gatunków ssaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – bobra oraz wydry. Liczebność 

tych zwierząt w latach 2008–2009 została oszacowana odpowiednio na 420–450 os. oraz 40–

50 os. Znajduje się tutaj także kilkadziesiąt godowisk kumaka nizinnego gromadzących 

łącznie kilkaset samców. Bardzo licznie występuje tu również rzekotka drzewna. W granicach 

ostoi zidentyfikowano 6 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w 

tym szczególnie dobrze zachowane niżowe łąki użytkowane ekstensywnie oraz ziołorośla 

nadrzeczne z licznie występującym litworem nadbrzeżnym. Dolina Środkowej Noteci jest 

najważniejszą (ok. 30–40 os.) ostoją łosia w zachodniej Polsce. 
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Na Łąkach Krostkowskich występują: czajka (do kilku par), kszyk (kilkanaście par), rycyk (0-

2 par), dubelt (pojedynczy samiec w roku 2010), kropiatka (5-7, wyjątkowo do 20-30 

samców), rybitwa białoskrzydła (w 2010 roku 65 par), uszatka błotna (w latach 2011-2012 

rewir prawdopodobnie pojedynczego samca), zlotowisko żurawi (do 5580 os.). 

 

 

Fot. 2. Turzycowiska rozwijające się na obszarze wtórnie zabagnionych łąk 

 

f. Występowanie wodniczki: 

Po raz pierwszy wodniczkę na Łąkach Krostkowskich stwierdzono w trakcie monitoringu 

ptaków w 2011r. W latach 2011-2014 liczebność wahała się w zależności od aktualnego 

uwilgotnienia terenu w zakresie 0-3 samców. 

 

g. Zagrożenia 

Kluczowym zagrożeniem dla obszaru jest zakłócenie naturalnego reżimu hydrologicznego 

mającego kluczowe znaczenie dla długofalowej egzystencji siedlisk ptaków (głównie 

zalewowych łąk i starorzeczy). 

Inne ważne zagrożenia to: 
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 - melioracje osuszające oraz zbyt wczesne terminy pokosu, przekształcanie łąk w grunty 

orne; 

 - wysoka liczebność ssaków drapieżnych (lis, jenot, norka amerykańska); 

 - wzmożona presja wędkarzy prowadząca do płoszenia ptaków. 

 

h. Struktura własności i właściciele działek 

Teren planowany do renaturalizacji zawiera 23 działki ewidencyjne. Siedem z nich należy do 

obrębu geodezyjnego 0011 gminy Szamocin, powiatu chodzieskiego. Pozostałe 16 działek 

należy do obrębu geodezyjnego 0002 gminy Białośliwie, powiatu piskiego. 

Działki należą do kilku rolników z okolicznych wsi gospodarujących na tych łąkach.  

W celu uzyskania wypisu z rejestrów gruntu z danymi osobowymi właścicieli działek 

zwrócono się do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego Starostwa Chodzieskiego w 

Chodzierzy. Niestety uzyskano informację, że na tym etapie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 

Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917) uzyskanie takich danych nie było 

możliwe. Dane takie może otrzymać jedynie wnioskodawca, który jest właścicielem lub 

władającym nieruchomością, do której odnosi się wniosek o wydanie wypisu o pełnej treści. 

Ponadto dane takie może otrzymać podmiot mający interes prawny w dostępie do danych 

identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem. Tego typu 

podmiotem może być instytucja państwowa (GDOŚ, RDOŚ) realizująca projekt inwestycyjny 

(renaturalizacyjny) na danym terenie. W związku z tym do listy kosztów projektu 

renaturalizacji dopisano wykaz właścicieli działek.Kompletna lista działek ewidencyjnych 

zamieszczona została w poniższej tabeli. 

 

Tab.  4. Lista działek ewidencyjnych obszaru „Łąki Krostkowskie”. 

Łąki Krostkowskie 

lp. 
numer 
działki 

powierzchnia 
obwód 

geodezyjny
gmina powiat 

1.  1/1 cała 0011 Szamocin-obszar wiejski chodzieski 

2.  1/2 cała 0011 Szamocin-obszar wiejski chodzieski 

3.  1/3 cała 0011 Szamocin-obszar wiejski chodzieski 

4.  1/4 starorzecze 0011 Szamocin-obszar wiejski chodzieski 

5.  1/5 starorzecze 0011 Szamocin-obszar wiejski chodzieski 

6.  1/6 starorzecze 0011 Szamocin-obszar wiejski chodzieski 
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7. 265. cała 0002 Białośliwie piski 

8. 313/1 cała 0002 Białośliwie piski 

9. 318/3 cała 0002 Białośliwie piski 

10. 318/4 cała 0002 Białośliwie piski 

11. 321/6 cała 0002 Białośliwie piski 

12. 321/5 cała 0002 Białośliwie piski 

13. 321/4 cała 0002 Białośliwie piski 

14. 321/3 cała 0002 Białośliwie piski 

15. 325/1 cała 0002 Białośliwie piski 

16. 326. cała 0002 Białośliwie piski 

17. 327. cała 0002 Białośliwie piski 

18. 328. cała 0002 Białośliwie piski 

19. 329/2 cała 0002 Białośliwie piski 

20. 331/3 rzeka 0002 Białośliwie piski 

21. 407. cała 0002 Białośliwie piski 

22. 462. 
teren 
przyrzeczny 0011 Szamocin-obszar wiejski chodzieski 

23. 467/2 cała 0002 Białośliwie piski 
 

 

 

 

Fig. 13.  Mapa działek ewidencyjnych na Łąkach Krostkowkich. 
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i. Aktualne użytkowanie gruntów i potencjalne wykorzystywanie w 

przyszłości. 

 

Szczyt rolniczego wykorzystania doliny przypada na lata 1950–1970. XX wieku. Od lat 1980. 

ubiegłego wieku obserwuje się coraz mniejszą intensywność użytkowania łąk. Na terenach 

wyłączonych z koszenia, na skutek postępującej sukcesji roślinnej, pojawiają się zwarte 

powierzchnie łozowisk i zadrzewień o charakterze bagiennych brzezin, zajmujące miejscami 

nawet po kilkaset hektarów. Na tym odcinku doliny Noteci znajduje się stosunkowo niewiele 

starorzeczy z otwartym lustrem wody. Większość powstała w wyniku ścinania zakoli 

rzecznych podczas prowadzenia prac regulacyjnych w XVIII i XIX wieku i obecnie są one 

już najczęściej w końcowych etapach lądowacenia. Pozostałością po intensywnej eksploatacji 

torfu w latach powojennych są liczne, zarastające doły potorfowe. 

Aktualnie znaczna cześć tych łąk jest zagospodarowana rolniczo między innymi w pakietach 

rolnośrodowiskowych (w tym ptasich). Stąd też program renaturalizacji terenu nie powinien 

zakładać wykupu tych gruntów. Znacznie korzystniejsze zaangażowanie właścicieli gruntów 

w ochronę tych torfowisk. Proponowane jest podpisanie umów z rolnikami, w których 

wyraziliby zgodę na renaturalizację i na użytkowanie zgodnie z zapisami programów 

rolnośrodowiskowych . 

j. Historia zabiegów hydro- i agrotechnicznych, które wpłynęły na 

degradację siedliska 

 

Sieć hydrograficzna doliny Noteci jest bardzo rozbudowana, co jest wynikiem prac 

melioracyjnych prowadzonych na tym terenie już od ponad 200 lat. Osią hydrograficzną jest 

Noteć, która na tym odcinku nazywana jest Notecią Leniwą, co odzwierciedla jej bardzo 

powolny nurt oraz minimalne spadki. Z wyjątkiem niewielkiego fragmentu w okolicach 

Białośliwia oraz Nakła, Noteć jest na tym odcinku rzeką nieobwałowaną. Wraz z Kanałem 

Bydgoskim stanowi ona współcześnie drogę rzeczną o znaczeniu międzynarodowym łączącą 

dorzecza Odry i Wisły. Obszar doliny Noteci w minionych stuleciach wylesiono i silnie 

przekształcono, zamieniając w jeden z największych w Polsce kompleksów łąkowych.  

k. Ocena sytuacji hydrologicznej. 

Wstępną cenę dokonano przy współpracy z Przemysławem Wylegałą z Regionalej Rady 

Ochrony Przyrody w Poznaniu. Została  ona następnie zweryfikowana przez biegłego 

melioranta z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – inż. 
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Józefa Chaińskiego. Dla poprawy warunków wilgotnościowych zaproponowano budowę 

budowli piętrzących: na rowach 4 szt. i 1 szt. na Dopływie od Chojna. 

Proponowane budowle piętrzące: 

1. Na ciekach: przepust 2 x φ 1,20 m; L = 6,0 m z piętrzeniem H = 1,50 m  

2. Na rowach: przepusty φ 0,8 m; L = 6,0 m z piętrzeniem H = 1,00 m. 

Dla danego terenu zaplanowano wykonanie map sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000 

dla celów projektowych. 

 Lokalizację zastawek ilustruje poniższa mapa. 

  

 

Fig. 14. Proponowane lokalizacja zastawek. 

l. Orientacyjny poziom kosztów renaturyzacji. 

Wstępne koszty renaturalizacji oszacowano we współpracy z Wojewódzkim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie. Następnie zwrócono się o wykonanie 
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zestawienia dokładniejszej kalkulacji szacunkowych kosztów zadań hydrotechnicznych do 

biegłego melioranta z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 

inż. Józefa Chaińskiego. Wyniki tych prac przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 5. Kalkulacja szacunkowych kosztów zadań hydrotechnicznych na obszarze objętym 

renaturalizacją p.n. Łąki Krostkowskie w Dolinie Noteci na pow. około 230 ha 

Lp. Opis działania 
Koszt 

[zł] 

Cz. I Prace przedprojektowe 

1. 
Wykonanie map sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000 dla 
celów projektowych 

70 000,00

2. Wykaz właścicieli działek 4 000,00

3. 
Badania geologiczne dla potrzeb projektu pięciu budowli 
piętrzących 

12 000,00

4. Materiały do decyzji lokalizacyjnej 3 000,00

5. 
Karta informacyjna + Raport oddziaływania inwestycji na 
środowisko 

30 000,00

6. Obliczenia hydrologiczne 5 000,00

Cz. I Razem Netto 124 000,00

Cz. II Prace projektowe 

7. Projekt budowlany dla budowli na ciekach szt. 1 30 000,00

8. Projekt budowlany dla budowli na rowach szt. 4 40 000,00

9. Projekt wykonawczy dla budowli na ciekach szt. 1 30 000,00

10. Projekt wykonawczy dla budowli na rowach szt. 4 30 000,00

11. Operat wodno prawny + Instrukcja Gospodarowania Wodą 7 000,00

12. Przedmiar i kosztorys 5 000,00

13. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 3 000,00

14. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3 000,00

15. Studium wykonalności 7 000,00

Cz. II Razem Netto 155 000,00

Cz. II Prace budowlano – wykonawcze  

16. Wykopy fundamentowe i ich odwodnienie 40 000,00

17. Tymczasowe drogi dojazdowe do budowli 20 000,00

18. Budowle piętrzące na ciekach szt. 1 100 000,00

19. Budowle piętrzące na rowach szt. 4 120 000,00
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Lp. Opis działania 
Koszt 

[zł] 

Cz. III Razem Netto 280 000,00

Ogółem Cz. I – Cz. III Netto 559 000,00

 

 

10. Łąki  Gościmskie w Dolinie Noteci 

a. Lokalizacja: 

Woj. lubuskie, gmina Drezdenko, 1-2 km na północ od wsi Gościm. 

b. Ochrona obszarowa: OSOP Dolina Dolnej Noteci PLB080002. 

c. Powierzchnia: 240  ha 

d. Opis terenu: 

Łąki Gościmskie położone są w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci. 

Obejmuje on zachodni odcinek doliny Noteci między przewężeniem doliny pod Drezdenkiem 

a ujściem Noteci do Warty koło Santoka oraz niewielki fragment doliny Warty pomiędzy 

ujściem Noteci a Gorzowem Wielkopolskim. Osią ostoi jest Noteć, płynąca ze wschodu na 

zachód i uchodząca do Warty w pobliżu Santoka. Główne koryto rzeki przekształcono w 

szlak żeglowny o znaczeniu międzynarodowym. Obok niego w dolinie istnieje wiele odnóg i 

koryt równoległych oraz starorzeczy. W krajobrazie rysuje się wyraźny kontrast między 

płaskim zatorfionym dnem doliny a wyżej wyniesionymi tarasami. Dno doliny to taras 

zalewowy rzeki. Jest ono płaskie, nachylone ku zachodowi, szerokie do 10 km i bezleśne. 

Mniej więcej 1/3 powierzchni tarasu wyściełają pokłady torfu, których grubość nie przekracza 

3 m w rejonie Santoka – nadbudowane są one na pierwotnie mineralne podłoże (mady, piaski 

i iły). Jest to potencjalne siedlisko występowania lasów łęgowych i zbiorowisk pokrewnych, 

użytkowane jako łąki i pastwiska.  

Znaczna część  obszaru Łąki Gościmskie zajęta przez otwarte łąki turzycowe w tym szuwary 

wysokoturzycowe, lokalnie manniska i łąki mozgowe. Przez środek biegnie szeroki kanał 

melioracyjny (Gościmka). Proste działania mogą znacząco poprawić stan siedlisk (budowa 

zastawek na kanale przecinającym obszar). W lata mokre obszar zalany lub podtopiony 

maksymalnie do połowy maja. Potem jest zbyt sucho. Znaczna cześć tych łąk jest obecnie 

w pakietach rolnośrodowiskowych (w tym ptasich).  
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Fot. 3.  Manniska na obszarze wtórnie zabagnionych łąk. 

 

e. Siedliska i gatunki  

Dolina Dolnej Noteci jest jedną z dziesięciu najważniejszych krajowych ostoi dla kropiatki, 

rybitwy czarnej i podróżniczka. W skali regionu jest to jedno z najistotniejszych lęgowisk dla 

bociana białego, błotniaka stawowego, kulika wielkiego i rycyka. Dolina Dolnej Noteci 

stanowi jedno z najważniejszych w zachodniej Polsce miejsc koncentracji łabędzi 

krzykliwych podczas migracji i zimowania. W jej granicach stwierdzono występowanie 8 

siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz kilkudziesięciu gatunków roślin 

chronionych i/lub zagrożonych. Regularnie występuje tu także 8 gatunków kręgowców z 

Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (boleń, piskorz, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, 

żółw błotny, nocek duży, bóbr europejski).  

W skład awifauny Łąk Gościmskich wchodzą: czajka, (kilka par), kszyk (kilkanaście par), 

kropiatka (do 20 samców), duże stada łabędzi krzykliwych w okresie migracji wiosennej (do 

300 os.).  
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f. Występowanie wodniczki: 

W ostatnich czasie nie stwierdzono tam wodniczki (śpiewające samce stwierdzono w latach 

1980.) ale w dolinie dolnej Noteci istnieją tu najodpowiedniejsze siedliska tego gatunku. 2 

śpiewające samce wodniczki stwierdzono kilka kilometrów od tego miejsca w roku 2011. 

g. Zagrożenia 

- Intensyfikacja  lub całkowite zarzucenie ekstensywnej gospodarki rolnej na łąkach i 

pastwiskach. 

 -  regulacja koryta Noteci i zbytnie osuszanie obszaru; 

h. Struktura własności i właściciele działek. 

Teren planowany do renaturalizacji zawiera 37 działek ewidencyjnych. Wszystkie należa do 

obrębu geodezyjnego 0025 gminy Drezdenko, powiatu strzelecko-drezdenckiego. Działki 

należą do kilku rolników z okolicznych wsi gospodarujących na tych łąkach.. Kompletna 

lista działek ewidencyjnych zamieszczona została w poniższej tabeli. 

W celu uzyskania wypisu z rejestrów gruntu z danymi osobowymi właścicieli działek 

zwrócono się do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego Starostwa Strzelecko-

Drezdenckiego w Strzelcach Krajeńskich. Niestety uzyskano informację, że na tym etapie 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w 

sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917) 

uzyskanie takich danych nie było możliwe. Dane takie może otrzymać jedynie 

wnioskodawca, który jest właścicielem lub władającym nieruchomością, do której odnosi 

się wniosek o wydanie wypisu o pełnej treści. Ponadto dane takie może otrzymać podmiot 

mający interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego 

nieruchomością objętą wnioskiem. Tego typu podmiotem może być instytucja państwowa 

(GDOŚ, RDOŚ) realizująca projekt inwestycyjny (renaturalizacyjny) na danym terenie. W 

związku z tym do listy kosztów projektu renaturalizacji dopisano wykaz właścicieli działek. 

 

Tab. 6. Lista działek ewidencyjnych na Łąkach Gościmskich. 

Łąki Gościmskie 

lp. numer działki powierzchnia obwód geodezyjny gmina powiat 

1.  7/4 cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

2.  7/6 cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

3.  7/7 cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

4.  39/3 cała 0018 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

5.  51/2 cała/droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 
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6. 53. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

7. 93. droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

8.  94/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

9.  94/5 cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

10.  95/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

11.  96/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

12.  97/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

13.  98/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

14.  99/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

15.  100/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

16.  101/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

17.  102/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

18.  103/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

19.  104/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

20.  105/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

21.  106/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

22.  107/1 droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

23. 108. droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

24. 109. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

25. 110. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

26. 111. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

27. 112. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

28. 113. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

29. 114. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

30. 117. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

31. 118. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

32. 119. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

33. 120. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

34. 121. cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

35. 125/3 cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

36. 129/1 cała 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 

37. 161. droga 0025 Drezdenko strzelecko-drezdencki 
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Fig. 15. Działki ewidencyjne  Łąk Gościmskich.  

i. Aktualne użytkowanie gruntów i potencjalne wykorzystywanie w 

przyszłości. 

Szczyt rolniczego wykorzystania doliny przypada na lata 1950–1970. XX wieku. Od lat 1980. 

ubiegłego wieku obserwuje się coraz mniejszą intensywność użytkowania łąk. Na terenach 

wyłączonych z koszenia, na skutek postępującej sukcesji roślinnej, pojawiają się zwarte 

powierzchnie łozowisk i zadrzewień o charakterze bagiennych brzezin, zajmujące miejscami 

nawet po kilkaset hektarów. Na tym odcinku doliny Noteci znajduje się stosunkowo niewiele 

starorzeczy z otwartym lustrem wody. Większość powstała w wyniku ścinania zakoli 

rzecznych podczas prowadzenia prac regulacyjnych w XVIII i XIX wieku i obecnie są one 

już najczęściej w końcowych etapach lądowacenia. Pozostałością po intensywnej eksploatacji 

torfu w latach powojennych są liczne, zarastające doły potorfowe. 

Aktualnie znaczna cześć tych łąk jest zagospodarowana rolniczo między innymi w pakietach 

rolnośrodowiskowych (w tym ptasich). Stąd też program renaturalizacji terenu nie powinien 

zakładać wykupu tych gruntów. Znacznie korzystniejsze zaangażowanie właścicieli gruntów 

w ochronę tych torfowisk. Proponowane jest podpisanie umów z rolnikami, w których 

wyraziliby zgodę na renaturalizację i na użytkowanie zgodnie z zapisami programów 

rolnośrodowiskowych . 
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j. Historia zabiegów hydro- i agrotechnicznych, które wpłynęły na 

degradację siedliska 

 

Sieć hydrograficzna doliny Noteci jest bardzo rozbudowana, co jest wynikiem prac 

melioracyjnych prowadzonych na tym terenie już od ponad 200 lat. Osią hydrograficzną jest 

Noteć, która na tym odcinku nazywana jest Notecią Leniwą, co odzwierciedla jej bardzo 

powolny nurt oraz minimalne spadki. Z wyjątkiem niewielkiego fragmentu w okolicach 

Białośliwia oraz Nakła, Noteć jest na tym odcinku rzeką nieobwałowaną. Wraz z Kanałem 

Bydgoskim stanowi ona współcześnie drogę rzeczną o znaczeniu międzynarodowym łączącą 

dorzecza Odry i Wisły. Obszar doliny Noteci w minionych stuleciach wylesiono i silnie 

przekształcono, zamieniając w jeden z największych w Polsce kompleksów łąkowych.  

 

k. Ocena sytuacji hydrologicznej. 

Wstępną cenę dokonano przy współpracy z Przemysławem Wylegałą z Regionalnej Rady 

Ochrony Przyrody w Poznaniu. Została  ona następnie zweryfikowana przez biegłego 

melioranta z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – inż. 

Józefa Chaińskiego. Dla poprawienia warunków wodnych łąk przewidziano wykonanie 

dwóch budowli piętrzących na cieku Lubiatka: przepust 2 x φ 1,20 m; L = 6,0 m z 

piętrzeniem H = 1,50 m. Dla danego terenu zaplanowano ponadto wykonanie map sytuacyjno 

wysokościowych w skali 1:1000 dla celów projektowych. 

 Lokalizację zastawek ilustruje poniższa mapa. 
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Fig. 16. Proponowane lokalizacja zastawek. 

l. Orientacyjny poziom kosztów renaturyzacji. 

Wstępne koszty renaturalizacji oszacowano we współpracy z Wojewódzkim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie. Następnie zwrócono się o wykonanie 

zestawienia dokładniejszej kalkulacji szacunkowych kosztów zadań hydrotechnicznych do 

biegłego melioranta z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 

inż. Józefa Chaińskiego. Wyniki tych prac przedstawia poniższa tabela. 

 

Tab. 7. Kalkulacja szacunkowych kosztów zadań hydrotechnicznych na obszarze objętym 

renaturalizacją p.n. Łąki Gościmskie w Dolinie Noteci na pow. około 240 ha 

Lp. Opis działania 
Koszt 

[zł] 

Cz. I Prace przedprojektowe 

1. 
Wykonanie map sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000 dla 
celów projektowych 

72 000,00

2. Wykaz właścicieli działek 4 000,00
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Lp. Opis działania 
Koszt 

[zł] 

3. 
Badania geologiczne dla potrzeb projektu dwóch budowli 
piętrzących 

4 000,00

4. Materiały do decyzji lokalizacyjnej 3 000,00

5. 
Karta informacyjna + Raport oddziaływania inwestycji na 
środowisko 

30 000,00

6. Obliczenia hydrologiczne 5 000,00

Cz. I Razem Netto 118 000,00

Cz. II Prace projektowe 

7. Projekt budowlany dla budowli na ciekach szt. 2 40 000,00

8. Projekt wykonawczy dla budowli na ciekach szt. 2 15 000,00

9. Operat wodno prawny + Instrukcja Gospodarowania Wodą 7 000,00

10. Przedmiar i kosztorys 5 000,00

11. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 3 000,00

12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3 000,00

13. Studium wykonalności 7 000,00

Cz. II Razem Netto 80 000,00

Cz. III Prace budowlano - wykonawcze 

14. Wykopy fundamentowe i ich odwodnienie 40 000,00

15. Tymczasowe drogi dojazdowe do budowli 10 000,00

16. Budowle piętrzące na ciekach szt. 2 140 000,00

Cz. III Razem Netto 190 000,00

Ogółem Cz. I – Cz. III Netto 388 000,00
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11. Wnioski do Części II. 

A. Wśród analizowanych stanowisk wskazujących, że ich renaturyzacja poprzez wtórne 

nawodnienie jest wykonalna i przy założeniu ich właściwego użytkowania mają one 

możliwość rozwoju w kierunku torfowisk z siedliskami odpowiednimi dla wodniczki do 

dalszej pracy zostały wybrane następujące obszary: 

1. Bagno Pólka-Raciąż 

2. Łąki Krostkowskie w Dolinie Noteci 

3. Łąki Gościmskie w Dolinie Noteci. 

B. Znaczna część właścicieli jest mieszkańcami miasta Raciąż i nie zajmuje się działalnością 

rolniczą. Teren ten jest w znacznej części nieużytkowany. Stad istnieje duże 

prawdopodobieństwo, ze będą oni zainteresowani sprzedażą działek w obrębie torfowiska. 

Teren od pewnego czasu jest nawet traktowany lokalnie jako „rezerwat” – szczególnie od 

kiedy utworzono tam zespół przyrodniczo-krajobrazowy. W związku z tym proponuje się 

rozważnie w ramach projektu renaturalizacji: 

1. Wykupienie gruntów tego obszaru 

2. Utworzenie rezerwatu przyrody 

3. Renaturalizacja torfowiska w celu odtworzenia naturalnych procesów 

ekosystemowych 

C. Aktualnie znaczna cześć Łąk Krostkowskich i Łąk Gościmskich jest zagospodarowana 

rolniczo między innymi w pakietach rolnośrodowiskowych (w tym ptasich). Stąd też program 

renaturalizacji terenu nie powinien zakładać wykupu tych gruntów. Znacznie korzystniejsze 

zaangażowanie właścicieli gruntów w ochronę tych torfowisk. Proponowane jest podpisanie 

umów z rolnikami, w których wyraziliby zgodę na renaturalizację i na użytkowanie zgodnie z 

zapisami programów rolnośrodowiskowych . 

D. Szacunkowe koszty zadań hydrotechnicznych na obszarze Bagna Pólka-Raciąż wynoszą  

611 000 PLN. 

E. Szacunkowe koszty reaturalizacji na obszarze Łąk Krostkowskich wynoszą  559 000 PLN. 

F. Szacunkowe koszty zadań hydrotechnicznych na obszarze objętym renaturalizacją na . 

Łąkach Gościmskich wynoszą  388 000 PLN. 

G. Łączny szacowany koszt zadań hydrotechnicznych na powyższych trzech obszarach 

wynosi 1 558 000 PLN netto.  
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13. Załącznik 1. 

 Lista działek ewidencyjnych Bagna Pólka-Raciąż 

Pólka‐Raciąż 

Lp.  Numer działki  powierzchnia  obwód geodezyjny  gmina powiat 

1.   19/1  cała  0026  Raciąż płoński 

2.   19/2  cała  0026  Raciąż płoński 

3.   20/1  cała  0026  Raciąż płoński 

4.   20/2  cała  0026  Raciąż płoński 

5.   21/1  cała  0026  Raciąż płoński 

6.   21/2  cała  0026  Raciąż płoński 

7.   22/1  cała  0026  Raciąż płoński 

8.   22/2  cała  0026  Raciąż płoński 

9.   23/1  cała  0026  Raciąż płoński 

10.   23/2  cała  0026  Raciąż płoński 

11.   24/1  cała  0026  Raciąż płoński 

12.   24/2  cała  0026  Raciąż płoński 

13.   25/1  cała  0026  Raciąż płoński 

14.   25/2  cała  0026  Raciąż płoński 

15.   26/1  cała  0026  Raciąż płoński 

16.   26/2  cała  0026  Raciąż płoński 

17.   27/1  cała  0026  Raciąż płoński 

18.   27/2  cała  0026  Raciąż płoński 

19.   28/1  cała  0026  Raciąż płoński 

20.   28/2  cała  0026  Raciąż płoński 

21.   79/1  część  0061  Raciąż płoński 

22.   79/1  cała  0026  Raciąż płoński 

23.   79/2  cała  0026  Raciąż płoński 

24.   96/1  cała  0026  Raciąż płoński 

25.   97/2  cała  0026  Raciąż płoński 

26.  1.  cała  0026  Raciąż płoński 

27.  10.  cała  0026  Raciąż płoński 

28.  100.  droga  0026  Raciąż płoński 

29.  102.  cała  0026  Raciąż płoński 

30.  103/1  cała  0026  Raciąż płoński 

31.  103/2  cała  0026  Raciąż płoński 

32.  104.  cała  0026  Raciąż płoński 

33.  105.  cała  0026  Raciąż płoński 

34.  106.  cała  0026  Raciąż płoński 

35.  107.  cała  0026  Raciąż płoński 

36.  108.  cała  0026  Raciąż płoński 

37.  109.  cała  0026  Raciąż płoński 
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38.  11.  cała  0026  Raciąż płoński 

39.  110.  cała  0026  Raciąż płoński 

40.  111.  cała  0026  Raciąż płoński 

41.  112.  cała  0026  Raciąż płoński 

42.  113.  cała  0026  Raciąż płoński 

43.  115.  cała  0026  Raciąż płoński 

44.  116.  cała  0026  Raciąż płoński 

45.  117.  cała  0026  Raciąż płoński 

46.  118.  cała  0026  Raciąż płoński 

47.  119.  cała  0026  Raciąż płoński 

48.  12.  cała  0026  Raciąż płoński 

49.  13.  cała  0026  Raciąż płoński 

50.  132.  część  0061  Raciąż płoński 

51.  14.  cała  0026  Raciąż płoński 

52.  143.  cała  0061  Raciąż płoński 

53.  144.  cała  0061  Raciąż płoński 

54.  145.  cała  0061  Raciąż płoński 

55.  146.  cała  0061  Raciąż płoński 

56.  147/1  cała  0061  Raciąż płoński 

57.  147/2  cała  0061  Raciąż płoński 

58.  148.  cała  0061  Raciąż płoński 

59.  149.  cała  0061  Raciąż płoński 

60.  150.  cała  0061  Raciąż płoński 

61.  151.  cała  0061  Raciąż płoński 

62.  152.  cała  0061  Raciąż płoński 

63.  153.  cała  0061  Raciąż płoński 

64.  154.  cała  0061  Raciąż płoński 

65.  155.  cała  0061  Raciąż płoński 

66.  156.  cała  0061  Raciąż płoński 

67.  157.  cała  0061  Raciąż płoński 

68.  158.  cała  0061  Raciąż płoński 

69.  159.  cała  0061  Raciąż płoński 

70.  160.  cała  0061  Raciąż płoński 

71.  161.  cała  0061  Raciąż płoński 

72.  162.  cała  0061  Raciąż płoński 

73.  163.  cała  0061  Raciąż płoński 

74.  164.  cała  0061  Raciąż płoński 

75.  165.  cała  0061  Raciąż płoński 

76.  166.  cała  0061  Raciąż płoński 

77.  167.  cała  0061  Raciąż płoński 

78.  168.  cała  0061  Raciąż płoński 

79.  169.  cała  0061  Raciąż płoński 

80.  170.  cała  0061  Raciąż płoński 

81.  171.  cała  0061  Raciąż płoński 

82.  172.  cała  0061  Raciąż płoński 
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83.  173.  cała  0061  Raciąż płoński 

84.  174.  cała  0061  Raciąż płoński 

85.  175.  cała  0061  Raciąż płoński 

86.  176.  cała  0061  Raciąż płoński 

87.  177.  cała  0061  Raciąż płoński 

88.  178.  cała  0061  Raciąż płoński 

89.  179.  cała  0061  Raciąż płoński 

90.  18.  droga  0026  Raciąż płoński 

91.  180.  cała  0061  Raciąż płoński 

92.  181.  cała  0061  Raciąż płoński 

93.  182.  cała  0061  Raciąż płoński 

94.  183.  cała  0061  Raciąż płoński 

95.  184.  cała  0061  Raciąż płoński 

96.  185.  cała  0061  Raciąż płoński 

97.  186.  cała  0061  Raciąż płoński 

98.  187.  cała  0061  Raciąż płoński 

99.  188.  cała  0061  Raciąż płoński 

100.  189.  cała  0061  Raciąż płoński 

101.  190.  cała  0061  Raciąż płoński 

102.  191.  cała  0061  Raciąż płoński 

103.  192.  cała  0061  Raciąż płoński 

104.  193.  cała  0061  Raciąż płoński 

105.  194.  cała  0061  Raciąż płoński 

106.  196.  cała  0061  Raciąż płoński 

107.  197.  cała  0061  Raciąż płoński 

108.  198.  cała  0061  Raciąż płoński 

109.  199.  droga  0061  Raciąż płoński 

110.  2.  cała  0026  Raciąż płoński 

111.  200.  cała  0061  Raciąż płoński 

112.  201.  cała  0061  Raciąż płoński 

113.  202.  cała  0061  Raciąż płoński 

114.  203.  cała  0061  Raciąż płoński 

115.  204.  cała  0061  Raciąż płoński 

116.  205.  cała  0061  Raciąż płoński 

117.  206.  cała  0061  Raciąż płoński 

118.  207.  cała  0061  Raciąż płoński 

119.  207.  cała  0022  Raciąż płoński 

120.  208.  cała  0061  Raciąż płoński 

121.  208.  cała  0022  Raciąż płoński 

122.  209.  cała  0061  Raciąż płoński 

123.  209.  cała  0022  Raciąż płoński 

124.  210.  cała  0022  Raciąż płoński 

125.  210.  cała  0061  Raciąż płoński 

126.  211.  cała  0061  Raciąż płoński 

127.  212.  cała  0061  Raciąż płoński 
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128.  213.  cała  0061  Raciąż płoński 

129.  214.  cała  0061  Raciąż płoński 

130.  215.  cała  0061  Raciąż płoński 

131.  216.  cała  0061  Raciąż płoński 

132.  217.  cała  0061  Raciąż płoński 

133.  218.  cała  0061  Raciąż płoński 

134.  219.  cała  0061  Raciąż płoński 

135.  220.  cała  0061  Raciąż płoński 

136.  221.  cała  0061  Raciąż płoński 

137.  222.  cała  0061  Raciąż płoński 

138.  223.  cała  0061  Raciąż płoński 

139.  224.  cała  0061  Raciąż płoński 

140.  225.  cała  0061  Raciąż płoński 

141.  226.  cała  0061  Raciąż płoński 

142.  227.  cała  0061  Raciąż płoński 

143.  228.  cała  0061  Raciąż płoński 

144.  229.  cała  0061  Raciąż płoński 

145.  230.  cała  0061  Raciąż płoński 

146.  231.  cała  0061  Raciąż płoński 

147.  232.  cała  0061  Raciąż płoński 

148.  232.  cała  0022  Raciąż płoński 

149.  233.  cała  0022  Raciąż płoński 

150.  233.  cała  0061  Raciąż płoński 

151.  234.  cała  0061  Raciąż płoński 

152.  234.  cała  0022  Raciąż płoński 

153.  235.  cała  0061  Raciąż płoński 

154.  236.  cała  0022  Raciąż płoński 

155.  236.  cała  0061  Raciąż płoński 

156.  237.  cała  0061  Raciąż płoński 

157.  238.  cała  0022  Raciąż płoński 

158.  238.  cała  0061  Raciąż płoński 

159.  239.  cała  0061  Raciąż płoński 

160.  240.  cała  0061  Raciąż płoński 

161.  241.  cała  0061  Raciąż płoński 

162.  242.  cała  0061  Raciąż płoński 

163.  243.  cała  0061  Raciąż płoński 

164.  244.  cała  0061  Raciąż płoński 

165.  245.  cała  0061  Raciąż płoński 

166.  246.  cała  0061  Raciąż płoński 

167.  247.  cała  0061  Raciąż płoński 

168.  248.  cała  0061  Raciąż płoński 

169.  249.  cała  0061  Raciąż płoński 

170.  250.  cała  0061  Raciąż płoński 

171.  251.  cała  0061  Raciąż płoński 

172.  252.  cała  0061  Raciąż płoński 
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173.  253.  cała  0061  Raciąż płoński 

174.  254.  cała  0061  Raciąż płoński 

175.  255.  cała  0061  Raciąż płoński 

176.  256.  cała  0061  Raciąż płoński 

177.  257.  cała  0061  Raciąż płoński 

178.  258.  cała  0061  Raciąż płoński 

179.  259.  cała  0061  Raciąż płoński 

180.  260.  cała  0061  Raciąż płoński 

181.  261.  cała  0061  Raciąż płoński 

182.  262.  cała  0061  Raciąż płoński 

183.  263.  cała  0061  Raciąż płoński 

184.  264.  cała  0061  Raciąż płoński 

185.  265.  cała  0061  Raciąż płoński 

186.  266.  cała  0061  Raciąż płoński 

187.  267.  cała  0061  Raciąż płoński 

188.  268.  cała  0061  Raciąż płoński 

189.  269.  cała  0061  Raciąż płoński 

190.  270.  cała  0061  Raciąż płoński 

191.  271.  cała  0061  Raciąż płoński 

192.  272.  cała  0061  Raciąż płoński 

193.  273.  cała  0061  Raciąż płoński 

194.  274.  cała  0061  Raciąż płoński 

195.  275.  cała  0061  Raciąż płoński 

196.  276.  cała  0061  Raciąż płoński 

197.  277.  cała  0061  Raciąż płoński 

198.  279.  cała  0061  Raciąż płoński 

199.  280.  cała  0061  Raciąż płoński 

200.  280.  cała  0022  Raciąż płoński 

201.  281.  cała  0061  Raciąż płoński 

202.  282.  cała  0061  Raciąż płoński 

203.  283.  cała  0061  Raciąż płoński 

204.  284.  cała  0061  Raciąż płoński 

205.  285.  cała  0061  Raciąż płoński 

206.  286.  cała  0061  Raciąż płoński 

207.  287.  cała  0061  Raciąż płoński 

208.  288.  cała  0061  Raciąż płoński 

209.  289.  cała  0061  Raciąż płoński 

210.  29.  cała  0026  Raciąż płoński 

211.  290.  cała  0061  Raciąż płoński 

212.  291.  cała  0061  Raciąż płoński 

213.  292.  cała  0061  Raciąż płoński 

214.  293.  cała  0061  Raciąż płoński 

215.  3.  cała  0026  Raciąż płoński 

216.  30.  droga  0026  Raciąż płoński 

217.  31.  cała  0026  Raciąż płoński 



53 
 

218.  32.  cała  0026  Raciąż płoński 

219.  33.  cała  0026  Raciąż płoński 

220.  34.  cała  0026  Raciąż płoński 

221.  35.  cała  0026  Raciąż płoński 

222.  36.  cała  0026  Raciąż płoński 

223.  361.  cała  0053  Raciąż płoński 

224.  362.  cała  0053  Raciąż płoński 

225.  363.  cała  0053  Raciąż płoński 

226.  364.  cała  0053  Raciąż płoński 

227.  365/1  cała  0053  Raciąż płoński 

228.  365/2  cała  0053  Raciąż płoński 

229.  366.  cała  0053  Raciąż płoński 

230.  367.  cała  0053  Raciąż płoński 

231.  368.  droga  granica obwodów  Raciąż płoński 

232.  369.  cała  0053  Raciąż płoński 

233.  37.  droga  0026  Raciąż płoński 

234.  370.  cała  0053  Raciąż płoński 

235.  371.  cała  0053  Raciąż płoński 

236.  372.  cała  0053  Raciąż płoński 

237.  373.  cała  0053  Raciąż płoński 

238.  374.  cała  0053  Raciąż płoński 

239.  375.  cała  0053  Raciąż płoński 

240.  376.  cała  0053  Raciąż płoński 

241.  377.  cała  0053  Raciąż płoński 

242.  378.  cała  0053  Raciąż płoński 

243.  379.  cała  0053  Raciąż płoński 

244.  38.  cała  0026  Raciąż płoński 

245.  380.  cała  0053  Raciąż płoński 

246.  381/1  cała  0053  Raciąż płoński 

247.  381/2  cała  0053  Raciąż płoński 

248.  382.  cała  0053  Raciąż płoński 

249.  382.  cała  0053  Raciąż płoński 

250.  383.  cała  0053  Raciąż płoński 

251.  384/1  cała  0053  Raciąż płoński 

252.  384/2  cała  0053  Raciąż płoński 

253.  384/3  cała  0053  Raciąż płoński 

254.  385.  cała  0053  Raciąż płoński 

255.  386.  cała  0053  Raciąż płoński 

256.  387.  cała  0053  Raciąż płoński 

257.  388.  droga  0053  Raciąż płoński 

258.  389.  cała  0053  Raciąż płoński 

259.  39.  cała  0026  Raciąż płoński 

260.  394.  cała  0053  Raciąż płoński 

261.  395.  cała  0053  Raciąż płoński 

262.  396.  cała  0053  Raciąż płoński 
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263.  397.  cała  0053  Raciąż płoński 

264.  398.  cała  0053  Raciąż płoński 

265.  399.  cała  0053  Raciąż płoński 

266.  4.  cała  0026  Raciąż płoński 

267.  40.  cała  0026  Raciąż płoński 

268.  400.  cała  0053  Raciąż płoński 

269.  401.  cała  0053  Raciąż płoński 

270.  402.  cała  0053  Raciąż płoński 

271.  403.  cała  0053  Raciąż płoński 

272.  404.  cała  0053  Raciąż płoński 

273.  405.  cała  0053  Raciąż płoński 

274.  406.  cała  0053  Raciąż płoński 

275.  407.  cała  0053  Raciąż płoński 

276.  408.  cała  0053  Raciąż płoński 

277.  409.  cała  0053  Raciąż płoński 

278.  41.  cała  0026  Raciąż płoński 

279.  410.  cała  0053  Raciąż płoński 

280.  411/1  cała  0053  Raciąż płoński 

281.  411/2  cała  0053  Raciąż płoński 

282.  411/3  cała  0053  Raciąż płoński 

283.  412.  cała  0053  Raciąż płoński 

284.  42.  cała  0026  Raciąż płoński 

285.  432.  droga  0053  Raciąż płoński 

286.  44.  cała  0026  Raciąż płoński 

287.  45.  cała  0026  Raciąż płoński 

288.  46.  cała  0026  Raciąż płoński 

289.  47.  cała  0026  Raciąż płoński 

290.  48.  cała  0026  Raciąż płoński 

291.  49.  cała  0026  Raciąż płoński 

292.  5.  cała  0026  Raciąż płoński 

293.  50.  cała  0026  Raciąż płoński 

294.  51.  cała  0026  Raciąż płoński 

295.  52.  cała  0026  Raciąż płoński 

296.  53.  cała  0026  Raciąż płoński 

297.  54.  cała  0026  Raciąż płoński 

298.  55.  cała  0026  Raciąż płoński 

299.  56.  cała  0026  Raciąż płoński 

300.  57.  cała  0026  Raciąż płoński 

301.  58.  cała  0026  Raciąż płoński 

302.  59.  cała  0026  Raciąż płoński 

303.  6.  cała  0026  Raciąż płoński 

304.  60.  cała  0026  Raciąż płoński 

305.  61.  cała  0026  Raciąż płoński 

306.  62.  cała  0026  Raciąż płoński 

307.  63.  cała  0026  Raciąż płoński 
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308.  64.  cała  0026  Raciąż płoński 

309.  65.  cała  0026  Raciąż płoński 

310.  66.  cała  0026  Raciąż płoński 

311.  67.  cała  0026  Raciąż płoński 

312.  68.  cała  0026  Raciąż płoński 

313.  69.  cała  0026  Raciąż płoński 

314.  7.  cała  0026  Raciąż płoński 

315.  70.  cała  0026  Raciąż płoński 

316.  71.  cała  0026  Raciąż płoński 

317.  72.  cała  0026  Raciąż płoński 

318.  73.  cała  0026  Raciąż płoński 

319.  74.  cała  0026  Raciąż płoński 

320.  75.  cała  0026  Raciąż płoński 

321.  76.  cała  0026  Raciąż płoński 

322.  77.  część  0061  Raciąż płoński 

323.  77.  droga  0026  Raciąż płoński 

324.  78.  część  0061  Raciąż płoński 

325.  78.  cała  0026  Raciąż płoński 

326.  8.  cała  0026  Raciąż płoński 

327.  80.  cała  0026  Raciąż płoński 

328.  18.  droga  0026  Raciąż płoński 

329.  81.  cała  0026  Raciąż płoński 

330.  82.  cała  0026  Raciąż płoński 

331.  83.  cała  0026  Raciąż płoński 

332.  85.  cała  0026  Raciąż płoński 

333.  86.  cała  0026  Raciąż płoński 

334.  88.  cała  0026  Raciąż płoński 

335.  89.  cała  0026  Raciąż płoński 

336.  9.  cała  0026  Raciąż płoński 

337.  90.  cała  0026  Raciąż płoński 

338.  91.  cała  0026  Raciąż płoński 

339.  92.  cała  0026  Raciąż płoński 

340.  93.  cała  0026  Raciąż płoński 

341.  94.  cała  0026  Raciąż płoński 

342.  95.  cała  0026  Raciąż płoński 

343.  98.  cała  0026  Raciąż płoński 

344.  99.   cała  0026  Raciąż płoński 

 


