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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa sporządzenia prognozy 

 

Podstawa prawna i tryb postępowania 
Niniejszy dokument prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły został opracowany zgodnie z zapisami art. 51 oraz art. 

52 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). W dokumencie prognozy zostały 

przeanalizowane zapisy wskazane w pismach otrzymanych od Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego, określających zakres i stopień 

szczegółowości informacji, jakie powinny zostać zawarte w niniejszej prognozie. Pisma 

stanowią załącznik nr 7. 

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być 

opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do 

zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego 

dokumentu w procesie opracowania projektów dokumentów z nim powiązanych. 

W przypadku, gdy planowana realizacja dokumentu obejmuje obszar więcej niż 

dwóch województw organem właściwym w sprawie opiniowania i uzgadniania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny (art. 58 ust. 3, art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 

3 października 2008 r.).  

Organ opracowujący dokument poddaje opinii w/w organom projekt prognozy wraz 

z projektem dokumentu, który został poddany ocenie w ramach tej prognozy oraz zapewnia 

udział społeczeństwa w myśl przepisów działu III rozdz. 1 i 3 Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 

poz. 1227 z późn. zm.).  

Organ odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko zobowiązany jest do rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie udziału 

społeczeństwa a także wziąć pod uwagę zarówno ustalenia wynikające z prognozy, jak 

i opinie organów tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 
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Przedmiot i cel prognozy 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie prognozy oddziaływania na 

środowisko dla projektu rozporządzenia warunków korzystania z wód Regionu Wodnego 

Dolnej Wisły. Głównymi celami prognozy jest ocena stopnia uwzględnienia w projekcie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, celów ochrony środowiska 

ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz zidentyfikowanie 

oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska wynikające z zakresu 

i przedstawionych do realizacji w projekcie zapisów.  

Ponadto poprzez identyfikację i ocenę poszczególnych oddziaływań wskazanie działań 

mających na celu zapobieganie, ograniczanie bądź kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko tychże oddziaływań. A w konsekwencji, w celu weryfikacji 

zaproponowanych zapisów wskazanie monitoringu, umożliwiającego sprawdzenie 

efektywności przedstawionych założeń/ działań. 

1.2. Metoda opracowania prognozy 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły zawiera oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego 

i kulturowego, analizuje zgodność celów projektu z celami ustanowionymi na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym. Następnie w prognozie oceniono charakter oddziaływań 

wynikających z realizacji dokumentu. Rozważono minimalizacje ewentualnych negatywnych 

oddziaływań na środowisko oraz zaproponowano monitoringu skutków realizacji projektu. 

Należy podkreślić, iż prognoza jest dokumentem mającym charakter rozpoznawczy, 

wskazując na potencjalne skutki realizacji ocenianego projektu na obszar regionu wodnego 

Dolnej Wisły.  Analiza wpływu na poszczególne komponenty środowiska została opracowana 

zgodnie z poziomem szczegółowości ocenianego dokumentu. 

Podstawową metodą prognostyczną była kameralna analiza ustaleń dokumentu, 

w porównaniu z celami ochrony środowiska i przyrody, możliwymi do zidentyfikowania na 

obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisły.  

Realizując poszczególne elementy prognozy opierano się na dostępnych materiałach 

i raportach środowiskowych oraz materiałach przekazanych przez Zamawiającego. 

 

1.3. Cel i treść analizowanego dokumentu  
Warunki korzystania z wód regionu wodnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie 
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gospodarowania wodami. Warunki stanowią narzędzie do kształtowania sposobu 

użytkowania zasobów wodnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu realnego interesu publicznego.  

Warunki korzystania1

1.  szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych (dział II projektu rozporządzenia);  

 z wód są narzędziem, którego głównym celem jest 

wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w wyniku 

realizacji polityki i działań umożliwiających niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz 

optymalizację rezultatów wprowadzenia programów działań, których głównym zadaniem 

jest usuwanie niekorzystnych zmian w stanie wód oraz ograniczanie niekorzystnych presji 

mogących prowadzić do pogorszenia stanu wód. 

Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły określa: 

2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych (dział III projektu rozporządzenia);  

3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części 

albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych 

celów środowiskowych (dział IV projektu rozporządzenia). 

 

1.4. Konsultacje dokumentu 
W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeprowadził konsultacje społeczne prognozy 

oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły 

wraz z projektem rozporządzenia.  

Uwagi i wnioski do niniejszych dokumentów zgłaszano w terminie od 9 października 

2012r. do 30 października 2012 r.  

Zebrane uwagi głównie dotyczyły poszczególnych zapisów projektu rozporządzenia, 

a zwłaszcza załączników do rozporządzenia. Dwie uwagi odnosiły się do samej treści projektu 

prognozy. 

Treść uwag wraz z informacją określającą sposób ustosunkowania się do tych uwag 

zostało przedstawione w załączniku nr 8. 

 

                                                      
1 Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód 

zlewni, Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO WODA”2008 r. 
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2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ANALIZOWANEGO 

DOKUMENTU 

2.1. Prawne uwarunkowania realizacji dokumentu 
Formalno – prawne uwarunkowania realizacji dokumentu na poziomie 
krajowym i międzynarodowym 

Warunki korzystania z wód regionu są jednym z podstawowych dokumentów 

planistycznych w gospodarowaniu wodami, w dokumentach tych powinno się uwzględniać 

m.in. ustalenia dokumentacji, opracowań oraz dokumentów planistycznych powstałych 

w trakcie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. W rozdziale tym przeanalizowano w/w 

dokumentację oraz przeprowadzono analizę podstaw prawnych oraz innych dokumentów 

wskazujących cel, treść oraz zakres analizowanego dokumentu. 

 

Dyrektywy UE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

Transpozycja zapisów RDW do prawa polskiego nastąpiła m.in. poprzez Ustawę 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w którym to art. 115 i art. 120 regulują zasady 

opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego, które w myśl art. 113 

stanowią jeden z podstawowych dokumentów opracowywanych, jako dokumenty 

planistyczne w gospodarowaniu wodami. 

Zgodnie z RDW - Zapobieżenie pogarszaniu stanu wód i osiągnięcie przynajmniej dobrego ich 

stanu (Art. 4) - Warunki stanowią krok w kierunku tego celu w porównaniu do stanu 

obecnego, ale są niewystarczające do jego osiągnięcia.  

 

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa 

azotanowa) 

Dyrektywa nakłada na Państwa Członkowskie wskazania na terytorium Państw 

Członkowskich wód wrażliwych na związki azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary 

szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do wód trzeba ograniczyć, czyli tzw. OSN. 

W przypadku regionu wodnego Dolnej Wisły wyznaczono na jego obszarze 11 obszarów 

szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 
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Analizowane rozporządzenie nie odnosi się wprost do nakazów i zakazów wynikających 

z programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/11/WE z dnia 15 lutego 2006 r. 

w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 

odprowadzane do środowisk wodnego Wspólnoty  

Przepisy dyrektywy zostały przetransponowane do prawa krajowego m.in. poprzez: 

− Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

W analizowanym rozporządzeniu reguluje się przepisy dotyczące wprowadzania ścieków 

do wód, uwzględniając m.in. wartości dopuszczalne określone w/w rozporządzeniem: 

„Stwierdza się, że dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych 

nieosiągnięciem celów środowiskowych, ich stan nie pozwala na wprowadzenie ścieków 

o wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe dopuszczalne określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm)”. 

 

Porozumienia i konwencje międzynarodowe: 

Polska przyjęła zobowiązania wynikające z konwencji i porozumień międzynarodowych, 

które to regulują zasady ochrony poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. 

Wśród nich znajdują się m.in.: 

 

Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfikowana w 1996 r. (Dz. U. 2002 nr 184, poz. 

1532) 

Zgodnie z zapisami konwencji: aby chronić różnorodność biologiczną należy chronić 

ekosystemy oraz naturalne środowisko, zatem opracowanie warunków korzystania z wód 

regionu, którego celem jest wspomaganie osiągania celów środowiskowych, tj. np.: osiągania 

dobrego stanu JCWP, dobrego potencjału jednolitych części wód, będzie jednym z narzędzi 

dążącym do poprawy naturalnego środowiska. 
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Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja 

Helsińska) ratyfikowana w 1992 r. (Dz.U. 2000 Nr 28 poz. 346) 

Sformułowane w projekcie rozporządzenia ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędnych do 

osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, związanych z utrzymaniem odpowiedniej 

jakości wód, umożliwią utrzymanie jakości wód na obecnym poziomie, jednakże nie zawsze 

będą mogły przyczynić się do polepszenia jakości tych wód. Zatem wpływ na jakości wód 

Bałtyku uzależniona będzie od stopnia zanieczyszczenia wód wprowadzonych do niego. 

 

Wymogi prawa krajowego 

W tym rozdziale przybliżono zapisy najważniejszych podstaw prawnych i organizacyjnych 

dotyczące gospodarowania wodami. 

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2005 nr 239, poz. 2019 

z późn. zm.) 

Niniejsza ustawa m.in. reguluje zagadnienia związane z warunkami korzystania z wód 

regionu wodnego. W myśl art. 120, pkt. 2. Dyrektor RZGW ustalając warunki korzystania 

z wód regionu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i trybie określonym 

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego ustala w drodze aktu prawa miejscowego 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, po uzgodnieniu z Prezesem Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, biorą pod uwagę ustalenia zawarte w przyjętym dla danego 

regionu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 120 pkt 1. Ustawy Prawo 

wodne). 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2008, 

nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

Ustawa ta zawiera zapisy dot. dokumentu, jakim są warunki korzystania z wód. Zgodnie 

z art. 73 ust. 1. pkt. 3 tejże ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bierze się w szczególności 

pod uwagę ustalanie wynikające z zapisów warunków korzystania z wód regionu wodnego.   
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003 nr 80 poz. 717, z późn. zm.) 

Ustawa zgodnie z art. 1. ust.1 określa m.in. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez 

jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 

m.in. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych (…). 

 

Akty wykonawcze do ustaw 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984). 

W jednym z art. projektu rozporządzenia odwołano się do zapisów w/w rozporządzenia, 

zapewniając tym samym obostrzenia związane z wprowadzeniem ścieków.  

 

Dokumenty na poziomie województwa 
W rozdziale tym odwołano się do zapisów dokumentów powstałych na poziomie 

województwa, które mają, lub mogą mieć wpływ na gospodarowanie wodami w obszarze 

analizowanego regionu wodnego.  

 

Strategie rozwoju województwa 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 

Zgodnie z celem 3.3. Dobry stan środowiska dąży się do osiągnięcia takich efektów m.in. jak: 

− Lepsza jakość i dobry stan wód, w szczególności jezior, 

− Efektywna praca systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych 

i roztopowych, 

− Racjonalna struktura przestrzenna obszarów chronionych i mniejsza presja 

inwestycyjna na obszarach o szczególnym znaczeniu dla zachowania zasobów 

przyrodniczych i ciągłości powiązań ekologicznych. 

 

Ogólny cel realizacji projektu warunków korzystania z wód jest zgodny m.in. z celem 3.3. 

Dąży się do osiągnięcia takich efektów jak: lepsza jakość i dobry stan wód (…) oraz (…) 

mniejsza presja inwestycyjna na obszarach o szczególnym znaczeniu dla zachowania 

zasobów przyrodniczych i ciągłości powiązań ekologicznych (…). Jednakże niektóre z zapisów 
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rozporządzenia powinny zostać ponownie przeanalizowane i uzupełnione, by móc osiągnąć 

zamierzony cel. 

 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

do roku 2020 

Analizowana strategia wskazuje cele i priorytety mające na celu rozwój województwa. Zapisy 

strategii nie mają bezpośredniego przełożenia na zwartość projektu rozporządzenia.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 -2020 

Analizowana strategia wyznacza trzy priorytetowe obszary działań. W ramach jednego z nich 

wyznaczono działanie 2.2.4. Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej. W ramach tego 

działania podkreślono, iż wykorzystanie gospodarcze zasobów wód powierzchniowych 

i podziemnych regionu determinowane jest ich ilością i jakością.  

Projekt rozporządzenia zawiera zapisy regulujące tematykę korzystania z wód, oraz wyznacza 

priorytety w korzystaniu z wód. 

W przypadku wskazanych w strategii działań, rozporządzenie nie podejmuje tematyki 

dotyczącej przedstawionych działań. 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego województwa 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województw: pomorskiego, kujawsko-

pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego przedstawiono zasady oraz działania dotyczące 

m.in ochrony stanu środowiska wodnego. 

Realizacja zapisów rozporządzenia w większości zagadnień odpowiada wyznaczonym celom 

określonym w poszczególnych planach zagospodarowania przestrzennego, w których to 

wskazano zadnia dążące do ochrony wód. 

 

Wojewódzkie programy udrażniania rzek: 

Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko-pomorskim 

W dokumencie głównym założeniem jest przywrócenie ciągłości biologicznej rzek, 

która została zakłócona przez obiekty hydrotechniczne. W programie sprecyzowano 

potrzeby budowy przepławek dla ryb wraz ze wskazaniem kolejności ich realizacji. 

 

Projekt programu udrażniania biologicznego rzek województwa warmińsko-mazurskiego 

Celem niniejszego dokumentu jest wytypowanie cieków łączących w przyszłości 

miejsce tarła i żerowiska ryb oraz wybranie do udrożnienia cieków, których biologiczna 
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ciągłość obecnie została zakłócona poprzez przegrodzenia bądź zmiany stosunków wodnych. 

W projekcie przedstawiono kierunek działań niezbędne do realizacji, aby osiągnąć 

zamierzony cel tj. udrożnienie rzek województwa dla umożliwienia wędrówki ryb.  

 

Program udrażniania rzek województwa pomorskiego  
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przywrócenia ciągłości biologicznej 

rzek województwa pomorskiego. 

 

W projekcie warunków korzystania z wód wprowadzono zapis dotyczący 

przywracania ciągłości morfologicznej rzek. W załączniku do rozporządzenia znajduje się 

wykaz cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej 

w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły. Wykaz ten nie pokrywa się w całości z wykazem 

rzek wskazanym w niniejszych programach. Wykaz zawarty w projekcie rozporządzenia 

powinien zostać uzupełniony.  

 

Wojewódzkie programy małej retencji: 

Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015 

Głównym celem Programu jest poprawa stosunków wodnych w obrębie obszarów 

wodno-błotnych, na terenach rolniczych i leśnych, z uwzględnieniem ich potrzeb wodnych.  

 

Program małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2006 - 2015 

Celem niniejszego dokumentu jest zwiększenie zasobów dyspozycyjnych oraz 

regulacja stanów wód powierzchniowych i gruntowych. 

 

Aktualizacja programu retencjonowania wód powierzchniowych województwa kujawsko-

pomorskiego 

W ramach programu wskazano działania dotyczące przede wszystkim budowy, 

przebudowy lub modernizacji istniejących obiektów małej retencji umożliwiających 

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz wykorzystanie naturalnych zbiorników 

do magazynowania wody. 

W obrębie województwa planuje się wykonanie w latach 2005-2015: 

− 83 budowli piętrzących na ciekach (w zlewni Warty: 15, w zlewni Wisły: 68), 

− podpiętrzenia jezior – 70 szt. (w zlewni Warty: 6, w zlewni Wisły: 64). 
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Zgodnie z zapisami prawa RDW i PW warunki korzystania z wód nie są zobligowane do 

regulacji zagadnień dotyczących tematu retencjonowania wód.  

W odniesieniu do możliwości pogodzenia zapisów projektowanego rozporządzenia 

Warunków z postulatami Programu małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015 

powstaje wątpliwość. Jednakże są to raczej wątpliwości, co do zgodności tego Programu ze 

współcześnie obowiązującymi celami środowiskowymi dla wód, a nie zarzutem do 

Warunków, które ustalają to, co jest do osiągnięcia celów środowiskowych konieczne (jak 

zresztą zostanie pokazane dalej, i tak w zbyt małym zakresie).  

 

Strategie, koncepcje i programy 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Niniejsza Koncepcja określa zasady polityki państwa w zakresie dot. przestrzennego 

zagospodarowania kraju.  

Z uwagi na niepokojący niski w skali Europy wskaźnik retencjonowania wód, wskazane jest, 

aby zwiększyć dbałość o zmniejszenie tempa odpływu wód opadowych. Dlatego dla 

utrzymania zasobów w odpowiednim stanie jakościowym i ilościowym w strategicznych 

dokumentach planistycznych zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym zostaną 

wprowadzone zapisy pozwalające na koordynację działań wynikających z Programu wodno- 

środowiskowego kraju. Planowanie na poziomie krajowym, regionalnym i miejscowym 

będzie zawierać pozostałe instrumenty planistyczne gospodarki wodnej, w tym wynikające 

z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej, w tym właśnie warunki korzystania 

z wód regionu wodnego. 

 

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

W aspekcie dotyczącym racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, polityka 

ekologiczna Państwa wyznacza, jako cele średniookresowe do 2016 r.: 

− racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 

w sposób umożliwiający ochronę gospodarki wodnej od deficytów wody 

i zabezpieczenia przed skutkami powodzi, 

− dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe 

i konsumpcyjne, 

− zwiększenie retencji wodnej, 

− skuteczna ochrona zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

Zapisy rozporządzenia częściowo wpisują się w wyznaczone cele Polityki Ekologicznej 

Państwa. 
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Krajowa Strategia Ochrony  i Zrównoważonego  Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej 

W Dziale Gospodarka Wodna wskazano następujące działania operacyjne: 

37. Wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest 

to możliwe, naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin. 

38.  Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek. 

 

Zapisy projektu rozporządzenia zawierają elementy dot. zarówno tematyki osiągania 

i utrzymania dobrego stanu wód oraz odtworzenia ciągłości biologicznej rzek. 

 

Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce wraz z planem działań (na 

lata 2006-2013) 

Nadrzędnym celem Strategii jest powszechna ochrona środowisk wodno – błotnych w kraju 

poprzez (pkt. 6.1): 

A. zapewnienie ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk aktualnych 

obszarów wodno – błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych, 

B. zatrzymania degradacji i zanikania obszarów wodno-błotnych, 

C. restytucji obszarów zdegradowanych. 

Dokument Strategii zawiera m.in. cel operacyjny - Skuteczne i pełne wdrożenie Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. W odniesieniu do celu Strategii, realizacja warunków korzystania z wód 

regionu wypełnia zapisy RDW, które to transponowane do Prawa wodnego narzucają 

realizację takiego dokumentu planistycznego, jakim są warunki dla regionu. 

 

Strategia Gospodarki Wodnej 

Niniejsza strategia wyznacza trzy główne cele, w tym m.in.: 

− Cel I zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy 

poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, poprzez: poprawę jakości 

wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

poprawę jakości wody w kąpieliskach 

Realizacja warunków korzystania z wód regionu wodnego a dokładnie zapisów 

dotyczących osiągania celów środowiskowych dla obszarów, o których mowa w art. 113 

ust. 4 pkt. 3 ustawy PW – spełnienia w kąpielisku lub miejscu wyznaczonym do kąpieli 

wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 
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wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2011 r.) oraz dla obszarów 

o których mowa w art. 113 ust 4 pkt. 1 ustawy – spełnienia wymagań wynikających 

z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia niejako przekłada się na osiągnięcie 

powyższego celu. 

 

− Cel II osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych m.in. poprzez: opracowanie PGW na obszarach dorzeczy 

Wisły i Odry oraz realizację programów działań zawartych w tych planach dla 

osiągnięcia celów środowiskowych; realizacja programu wodno-środowiskowego. 

 

Realizacja powyższych zadań wiąże się również z realizacją warunków korzystania z wód 

m.in. dla regionu wodnego Dolnej Wisły. Bowiem zgodnie z programem działań zawartym w 

PGW Wisły w kategorii: Działania organizacyjno – prawne i edukacyjne znajduje się działanie: 

opracowanie warunków korzystania z wód regionu. 

 

Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 

Jednym z celów strategicznych jest: osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód 

i związanych z nimi ekosystemów. 

W ramach tego celu strategicznego określono cele operacyjne m.in.: 

 przywrócony i utrzymywany dobry stan i potencjał wód powierzchniowych, 

 przywrócony właściwy stan wszystkich części wód podziemnych oraz zapewniona 

równowaga między poborem a zasilaniem tych wód, 

Powyższe cele operacyjne wpisują się w cele ocenianych warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły.  

Określonymi celami strategicznymi jest m.in. 

− zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia wiodę do picia i dla celów 

sanitacji, 

Powyższy cel jest zgodny z celem ocenianych warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Dolnej Wisły.  

 

Program wodno – środowiskowy kraju 

PWŚK stanowi zbiór działań, których realizacja umożliwi osiągnięcie przez wody 

założonych celów środowiskowych. W dokumencie PWŚK w katalogu działań w kategorii: 
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Działania organizacyjno – prawne i edukacyjne znajduje się działanie: opracowanie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego. Zatem zapisy PWŚK nakładają obowiązek 

realizacji dokumentu, ocenianego w niniejszej prognozie. 

 

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły 

W omawianym dokumencie znajduje się podsumowanie działań zaproponowanych do 

realizacji w ramach PWŚK. Realizacja tych działań ma posłużyć utrzymaniu lub poprawie 

jakości wszystkich wód do 2015 r., (w uzasadnionych przypadkach osiągniecie w terminie 

późniejszym). 

 Realizacja warunków korzystana z wód dla analizowanego regionu umożliwi wypełnienia 

jednego z zadań wskazanych w dokumencie PGW. Zarówno cele wyznaczone dla PGW jak 

i warunków korzystania z wód są zgodne. 

 

Aktualizacja Krajowego programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – AKPOŚK 

z 2009 r. 

Analizowany dokument dotyczy aktualizacji poprzednich wersji KPOŚ uzupełniając treść 

dokumentu o dane z gminne, pokazując działania, które należy zrealizować do roku 2015. 

Działania te dotyczą: 

− Budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, 

− Budowy, modernizacji bądź rozbudowy komunalnych oczyszczalni ścieków. 

 

Analizowany projekt rozporządzenia zawiera zapisy dotyczące zagadnienia wprowadzania 

ścieków do wód. Zatem realizacja zadań związanych z AKPOŚK w momencie budowy, jak 

i eksploatacji poszczególnych obiektów w obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły, będzie 

musiała rozważać zapisy rozporządzenia.  

 

Plany ochrony 
W niniejszej prognozie scharakteryzowano zawartość poszczególnych dokumentów 

takich jak: Plany zadań ochronnych, Plany ochrony obszarów Natura 2000, Plan ochrony dla 

parku narodowego, Plan ochrony dla parku krajobrazowego, Plan ochrony dla rezerwatu 

przyrody podkreślając, jakie przewidują działania w stosunku do ekosystemów wodnych. 

W prognozie nie odnoszono się szczegółowo do zapisów planów ochrony poszczególnych 

obszarów ochrony. Porównano ogólne założenia tych dokumentów. Analizowany projekt 

rozporządzenia zawiera zapisy odnoszące się do utrzymania lub przywracania ciągłości 

morfologicznej cieków.  
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Zatem rozporządzenie odwołuje się do niektórych ogólnych zapisów planów ochrony, 

planów zadań ochronnych. Dodatkowo dążenie do poprawy jakości wód wpływać będzie na 

dotrzymanie zapisów poszczególnych planów ochrony. 

 

Porównanie celów ustanowione na szczeblu międzynarodowym 
wspólnotowym i  krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu w aspekcie 
zagadnień przyrodniczych 
 
CEL: Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
i gatunków o znaczeniu europejskim (dyrektywa siedliskowa, dyrektywa ptasia). 

  Warunki nie są sprzeczne z osiągnięciem tego celu i nie oddalają od niego, a nawet 

w pewnym stopniu zbliżają do jego osiągnięcia. Nie są jednak wystarczające do osiągnięcia 

celu w kontrolowanych aspektach stosunków wodnych. 

CEL: Zapobieżenie wszelkiemu pogarszaniu stanu siedlisk i znaczącemu niepokojeniu 
gatunków chronionych w obszarach Natura 2000 (art. 6.2 dyrektywy siedliskowej). 

 Zapisy Warunków dopuszczające kontynuację aktualnego korzystania z wód, nawet 

niezgodnego z Warunkami i nawet przyczyniającego się do pogarszania stanu siedlisk 

chronionych, są niezgodne z tym celem, por. argumentacja Trybunału Sprawiedliwości 

Wspólnot Europejskich w sprawie Alto Sil. 

CEL: Poprawa dzikiej populacji łososia w Bałtyku (HELCOM, Rekomendacja 19/2) 

 Warunki są zgodne z rekomendacją i w zasadzie (po drobnych korektach 

rekomendowanych dalej) zapewniają wymaganą Rekomendacją ochronę ciągłości 

ekologicznej rzek łososiowych. 

 

2.2. Uwarunkowania środowiskowe 
Aktualny stan środowiska i jego potencjalne zmiany 

Aktualny stan środowiska na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły generowany 

jest głównie przez zanieczyszczenia związane z generowanymi na tym terenie ściekami.  

Powstające na obszarze regionu ścieki są w różnym stopniu oczyszczane i odpowiednio 

odprowadzane albo do wód albo do ziemi. Tereny dużych miast takich jak: Gdańsk, Gdynia, 

Bydgoszcz, Toruń, Elbląg, Słupsk generują najwięcej ścieków komunalnych, które trafiają 
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następnie do oczyszczalni a później do odbiorników. Do tych oczyszczalni trafiają także ścieki 

pochodzące z zakładów przemysłowych (MGGP, 2010). 

Oprócz ścieków generowanych głównie bądź to przez skupiska dużych miast bądź zakłady 

przemysłowe, powstają także zrzut z hodowli ryb. Kolejnym istotnym elementem 

generującym aktualny stan środowiska naturalnego są niekontrolowane zrzuty ścieków 

bytowo- gospodarczych powstające u tej części ludności regionu, która nie jest podłączona 

do kanalizacji. Kolejnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę w obszarze regionu 

wodnego Dolnej Wisły, to obszary, które są narażone na zanieczyszczenia związkami azotu 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Zanieczyszczenia te a zwłaszcza substancje biogenne 

mają wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Tego typu zanieczyszczenia 

uniemożliwiają wykorzystanie wód zarówno na cele zaopatrzenia ludności w wodę do 

spożycia jak i na cele rekreacyjne.   

Kolejnym ważnym elementem generującym jakość wód, a co za tym idzie i innych 

komponentów środowiska jest wielkość zanieczyszczeń pochodzących z atmosfery (tj. 

depozycja zanieczyszczeń). Zgodnie z przeprowadzanymi badaniami na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, iż wielkość zanieczyszczeń tj. ładunki azotu 

ogólnego i ładunki fosforu ogólnego są stosunkowo niskie w porównaniu do pozostałych 

rejonów polski. 

Z uwagi na charakter ocenianego dokumentu niezbędnym jest scharakteryzowanie 

aktualnego stanu dotyczącego poboru wód, co ma bezpośrednie również przełożenie na 

wielkości wód regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z danymi uzyskanymi z opracowania 

(Pectore-eco, 2012) wynika, że na terenie regionu wodnego występuje 415 ujęć wód 

powierzchniowych. Dla ujęć pobierających wody powierzchniowe do celów komunalnych 

ustanowiono strefy ochronne (ochrony bezpośredniej i pośredniej). Natomiast pozostałe 

ujęcia nie posiadają stref ochrony. W przypadku ujęć wód podziemnych na terenie regionu 

szacuje się, że jest ich ok. 1986 (z czego 1120 – województwie pomorskim, 624- kujawsko-

pomorskim, 242 – warmińsko-mazurskim). Spośród ujęć wód podziemnych, 823 ujęcia 

posiadają wyznaczona strefę ochronną. 

 

Na aktualny stan środowiska zarówno wodnego jak i przyrodniczego mają ogromny wpływ 

obiekty hydrotechniczne, które powstały w celu ochrony przeciwpowodziowej, energetyki 

wodnej, poboru wód, żeglugi. Zapisy dotyczące sposobu udrożniania poszczególnych rzek 

regionu wodnego regulują odpowiednie programy: Program ochrony i rozwoju zasobów 

wodnych w województwie kujawsko-pomorskim, Projekt programu udrażniania 

biologicznego rzek województwa warmińsko-mazurskiego, Program udrażniania rzek 

województwa pomorskiego. 
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Wpływ budowli zauważalny jest w reżimie hydrologicznym oraz w warunkach 

morfologicznych rzek i jezior. Zaobserwowane zmiany stanowią istotne zagrożenie 

osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Występujące budowle poprzeczne zaburzają ciągłość morfologiczną cieków oraz utrudniają 

a czasem i uniemożliwią migrację organizmów wodnych. 

Ponadto z uwagi na dostrzegalny problem z ilością oraz jakością wód na obszarze kraju, 

a także widoczny wysoki poziom zanieczyszczeń i eutrofizacji oraz zagrożenie różnorodności 

biologicznej Morza Bałtyckiego wskazuje na potrzebę realizacji działań, które zahamują ta 

tendencję. 

Analizowany region charakteryzuje się unikatowym środowiskiem oraz walorami 

krajobrazowymi. Dlatego też należy dążyć do poprawy aktualnego stanu środowiska. 

Opisane powyżej problemy regionu dotyczące źródeł zanieczyszczeń, zwłaszcza komponentu, 

jakim są wody, wskazują potrzebę dalszego rozwoju ochrony środowiska. A co za tym idzie 

realizacji dokumentów pozwalających na poprawę, jakości oraz ilości wód. 

 
Stan środowiska na terenach objętych oddziaływaniem przedsięwzięć 

realizowanych w ramach dokumentu 
Położenie 

Region wodny Dolnej Wisły obejmuje północną część obszaru dorzecza Wisły. 

Analizowany region wodny Dolnej Wisły jest administracyjnie położony na terenie trzech 

województw: 

− pomorskiego; 

− kujawsko-pomorskiego; 

− warmińsko-mazurskiego. 

 

Geologia regionu wodnego Dolnej Wisły 

Obszar podłoża regionu tworzą skały krystaliczne głównie granitoidy, przykryte 

pokrywą skał osadowych. Osady te na większości terenu ułożone są poziomo, a jedynie 

w strefach przyuskokowych bywają zaburzone. Na większości obszaru regionu wodnego 

Dolnej Wisły występują piaski, mułki, iły, miejscami wkładki węgli brunatnych. Wyjątek 

stanowi jedynie północna części delty Wisły, gdzie osady te zostały zniszczone. Nad tymi 

skałami osadowymi zalegają osady lądowe z pokładami węgla brunatnego, utworzone 

w środowisku rzecznym i bagiennym oraz podrzędnie w jeziornym.  
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Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły nie ma wielu osadów z okresów 

międzyzlodowaceniowych. Najczęściej występujące tu osady to: gliny zwałowe, piaski i żwiry 

o różnej genezie oraz mułki i iły. 

Rzeźba regionu wodnego Dolnej Wisły jest związana ze zlodowaceniem Wisły.  

Charakteryzuje się ona obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub 

falistej, płaskich powierzchni sandrowych oraz ciągów wzgórz morenowych.  

 

Struktura użytkowania gruntów 

Region wodny Dolnej Wisły ma charakter typowo rolniczy. Uprawy rolne zajmują 

ponad połowę powierzchni omawianego regionu. W zachodniej części analizowanego 

obszaru oraz w dolinie Wisły większość terenów zajmują lasy. Przewaga tych użytków 

leśnych zaznacza się również w północno-wschodniej części zlewni Drwęcy. Natomiast 

w północnej części zlewni, która wchodzi w skład pojezierzy: pomorskiego i warmińsko-

mazurskiego znajdują się tereny wodne i podmokłe. Na analizowanym terenie znajdują się 

także tereny zantropogenizowane. W ich skład wchodzą głównie obszary aglomeracji 

miejskich. 

 

Gleby 

Na analizowanym terenie w regionie wodnym Dolnej Wisły występują różne rodzaje 

gleb. Charakter pokrywy glebowej ściśle wiąże się z rzeźbą i litologią danego regionu. Ich 

przydatność rolnicza jest bardzo zróżnicowana.    

W południowej części omawianego rejonu przeważają gleby brunatnoziemne, tj. 

brunatne i płowe. W rejonach dolin rzecznych występują gleby typu: murszaste, 

glejobielicowe, torfowe, murszowe oraz czarne ziemy. Gleby te stanowią cenny zasób 

z punktu widzenia kształtowania retencji wodnej w krajobrazie. Szczególną rolę w tym 

względzie odgrywają gleby torfowe. Zwięzłe gleby brunatnoziemne oraz należące do 

najlepszych gleb kraju czarne ziemie i mady Żuław znajdują się w północnej i północno – 

wschodniej części analizowanego terenu. Tereny te charakteryzują gleby o najwyższej 

i wysokiej przydatności rolniczej. Natomiast na południowym – wschodzie przeważają 

najmniej żyzne gleby bielicoziemne. Pojezierną, środkową część obszaru cechuje 

mozaikowaty układ drobnych konturów gleb o różnej przydatności rolniczej, sprzyjający 

przyrodniczej bioróżnorodności.  

 

Jakość gleb 

Gleby zagrożone są degradacją biologiczną (wyjałowienie) i chemiczną (nadmiar 

biogenów i pestycydów, zakwaszenie), a także zanieczyszczeniem bakteriami 
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chorobotwórczymi. Umiarkowaną erozją wodną zagrożone są drobne kontury gleb, 

szczególnie o spadkach przekraczających 12 %. Blisko połowa gleb w tym regionie wymaga 

koniecznego lub potrzebnego wapnowania. 

 

Wody powierzchniowe 

Region wodny Dolnej Wisły obejmuje północną część obszaru dorzecza Wisły. Obszar 

ten stanowi ok. 12% powierzchni Polski. W regionie tym znajduje się wyjątkowy pod 

względem gospodarki wodnej subregion – Żuławy Wiślane. 

Cały region wodny Dolnej Wisły charakteryzuje się stosunkowo gęstą siecią rzeczną. 

Głównym ciekiem tego obszaru jest rzeka Wisła, do której dopływa szereg mniejszych rzek. 

Do najważniejszych zlewni położonych na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły należą: 

Słupia, Łupawa, Łeba, Pasłęka, Brda, Wda.  

Region wodny Dolnej Wisły charakteryzuje się również dużą liczbą jezior, położonych 

głównie w centralnej, wschodniej i zachodniej części obszaru.  

 

− obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 

rolniczych; 

Jakość wód powierzchniowych 

Główny wpływ na stan wód powierzchniowych ma działalność antropogeniczna 

prowadzona w obszarach zlewni, szczególnie zaś eksploatacja zasobów wodnych oraz 

odprowadzanie zanieczyszczeń w postaci wód zużytych, tj. ścieków bytowych, komunalnych 

oraz przemysłowych. 

Duży wpływ na stan wód mają zanieczyszczenia pochodzące z obszarów rolniczych. 

Wywierają one niestety negatywny wpływ na wody regionu Dolnej Wisły. Obszar Dolnej 

Wisły narażony jest na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

Zanieczyszczone wody związkami azotu nie mogą być wykorzystanie do poboru w celu 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub rekreacyjnie, ale również stanowi zagrożenie 

dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 

Stan czystości wód przeważającej większości rzek oceniono jako zadowalającą lub 

niezadowalającą. Wody złej jakości stwierdza się w około od kliku do kilkudziesięciu (ok. 

30%) punktów monitoringu w zależności od województwa. 

W regionie wodnym Dolnej Wisły obecnie wyznaczone są: 

− obszary przeznaczone do poboru wód powierzchniowych i podziemnych w celu 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 
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− części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym obszary 

wyznaczone jako kąpieliska; 

− części wód morskich wykorzystywanych do celów rekreacyjnych; 

− obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie; 

− obszary wrażliwe na substancje biogenne pochodzenia komunalnego; 

− wody powierzchniowe przeznaczone do bytowania ryb, skorupiaków 

i mięczaków oraz umożliwiających migracje ryb. 

 

Wody podziemne 

W regionie wodnym Dolnej Wisły wyróżnia się 3 piętra wodonośne, odnosząc się do 

wieku poziomów wodonośnych,: 

→ czwartorzędowe; 

→ trzeciorzędowe; 

→ kredowe. 

Region ten charakteryzuje się zmiennością warunków hydrogeologicznych ze względu na 

zachodzące na tym terenie procesy geologiczne. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje na całym obszarze regionu. Jest to 

najbardziej zróżnicowane piętro wodonośne. Tworzy 3 poziomy (górny, środkowy i dolny), 

lokalnie poziomy mogą się dzielić na większą ilość warstw wodonośnych. 

 Na wodach tego piętra bazują wszystkie cieki i rzeki regionu, i to one decydują o zasilaniu 

podziemnym rzek.  

Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z osadami piaszczystymi. Tworzą one 

jeden lub dwa poziomy wód.  

Kredowe piętro wodonośne dzieli się na 2 poziomy: górny i dolny. Warstwy 

wodonośne zbudowane są z piasków, piaskowców, margli, wapieni w rejonie Gdańska, 

piasków i piaskowców w rejonie Malborka, margli i piaskowców w rejonie Torunia, 

Bydgoszczy, Gniewu i Brodnicy.  

W regionie wodnym Dolnej Wisły zidentyfikowane zostały 823 ujęcia wód 

podziemnych ze zdefiniowaną i wyznaczoną strefą ochronną. Do ujęć wód podziemnych 

zaliczone zostały również ujęcia infiltracyjne oraz o charakterze infiltracji brzegowej. 

Większość z nich, wykształcona została w utworach czwartorzędowych 

i czwartorzędowo – trzeciorzędowych.  
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Jakość wód podziemnych 

Wody z czwartorzędowego piętra wodonośnego generalnie to wody dobrej jakości, 

wymagają prostego uzdatniania ze względu na podwyższoną zawartość żelaza (Fe) 

i manganu (Mn). Najgorsze jakościowo są wody subregionu Żuław Wiślanych.  

Pod względem chemicznym wody piętra trzeciorzędowego są zbliżone do wód 

czwartorzędowych. Wynika to z licznych kontaktów hydraulicznych oraz zasilania poziomów 

wodonośnych z wyżej ległych utworów czwartorzędowych.  

Piętro wodonośne kredowe charakteryzuje się wodami o zawartości wapnia (Ca), sodu (Na) 

i chloru (Cl).  

 

W regionie wodnym Dolnej Wisły wydzielono 23 jednolitych części wód podziemnych.  

 

Jednolite części wód podziemnych  

Klimat i jakość powietrza 

Klimat regionu wodnego Dolnej Wisły, podobnie jak całego kraju, jest klimatem 

przejściowym umiarkowanym. Na kształtowanie się klimatu tego rejonu duży wpływ ma 

również Morze Bałtyckie, jak i dolina Wisły. Położenie analizowanego terenu w strefie 

przejściowej oraz zróżnicowanie w rzeźbie terenu powodują duże zróżnicowanie warunków 

klimatycznych w regionie wodnym Dolnej Wisły. Jest to szczególnie zauważalne w rozkładzie 

średniorocznych temperatur i opadach atmosferycznych.   

Największym źródłem zanieczyszczenia powietrza w północnej części regionu wodnego 

Dolnej Wisły jest energetyka i przemysł. Jednak duże źródła emisji technologicznej mają 

stosunkowo niewielki wpływ na jakość powietrza. Głównym źródłem emisji gazów do 

powietrza jest energetyczne spalanie paliw, szczególnie tzw. „niska emisja” czyli z palenisk 

domowych. 

Indywidualne ogrzewanie domów i małych obiektów, wtórne pylenie z podłoża i pochodzące 

ze stale zwiększającego się ruchu kołowego stanowi przy niekorzystnych warunkach 

pogodowych, poważne źródło zanieczyszczenia powietrza pyłem. 

 

Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery  

Na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły prowadzony jest monitoring chemizmu 

opadów atmosferycznych. W granicach regionu stacje pomiarowe badające chemizm 

opadów atmosferycznych znajdują się w Łebie, Gdańsku, Chojnicach oraz Toruniu. Wśród 

badanych parametrów znajdują się między innymi azot ogólny i fosfor ogólny. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że są to wielkości stosunkowo niskie w skali całego kraju. 
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Krajobraz 

W regionie wodnym Dolnej Wisły wyraźnie zaznaczają się dwa typy krajobrazu. Na 

południu krajobraz wód powierzchniowych nizinnych na utworach wykształconych podczas 

starszych zlodowaceń, na północy na utworach polodowcowych. Odrębnym typem 

krajobrazu są Żuławy – tzw. krajobraz deltowy oraz krajobraz wód powierzchniowych 

przymorskich będących pod wpływem wód morskich. Stanowi on 5% całkowitej powierzchni 

regionu. 

Niezaprzeczalnym walorem przyrodniczym regionu wodnego Dolnej Wisły są jeziora, 

w tym, jeziora o najczystszych wodach. W dno doliny Dolnej Wisły wpisuje się płaski rolniczy 

krajobraz.  

 

Zasoby naturalne 

Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły eksploatowane są głównie złoża kopalin 

pospolitych, które mają zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Wśród kopalin 

budowlanych występują złoża kruszywa naturalnego, surowców ilastych, ceramiki 

budowlanej, piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno - piaskowej i betonów 

komórkowych oraz torfy i torfy lecznicze (borowiny).  

Ponadto, występują tu również złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, które są 

wykorzystywane na potrzeby lokalne. W osadach trzeciorzędowych tego rejonu, w strefie 

brzegowej występują liczne nagromadzenia bursztynu. 
 
Obszary chronione, fauna i flora 

Region wodny Dolnej Wisły należy do najcenniejszych przyrodniczo części Polski. Obejmuje 

m.in. unikatowe krajobrazy Pomorza, Borów Tucholskich, Warmii i Pojezierza Brodnickiego, 

w tym cenne ekosystemu wodne i zależne od wód.  Szczególnie wysoka jest koncentracja 

ekosystemów zależnych od zasilania wodami podziemnymi (w tym częste są soligeniczne 

torfowiska alkaliczne 7230, występują źródła i źródliska (w tym petryfikujące 7220), łęgi 

źródliskowe (forma siedliska 91E0). 

  

EKOSYSTEMY (SIEDLISKA PRZYRODNICZE) 

Region charakteryzuje się wysoką koncentracją cennych przyrodniczo ekosystemów 

zależnych od wód, zwykle jednak tworzących względnie niewielkie, rozproszone, nasycające 

krajobraz płaty. Region charakteryzuje się wysoką jeziornością i pełnym zróżnicowaniem 

ekologicznym jezior – od jezior lobeliowych, przez ramieniowe, aż po jeziorka dystroficzne 

i jeziora dystroficzne. Podobnie, bardzo wysokie jest nasycenie krajobrazu torfowiskami, 
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wykazującymi tu pełne polskie spektrum zróżnicowania ekologicznego. Do najważniejszych 

cennych przyrodniczo typów ekosystemów w regionie Dolnej Wisły należą: 

• Estuaria (1130) – ujściowe odcinki Piaśnicy, Redy, Wisły. 

• Rafy kamienne – siedlisko morskie, unikatowe występowanie k. Orłowa i na 

wysokości Słowińskiego Parku Narodowego.  

• Jeziora i zalewy przymorskie (1150) – siedlisko reprezentowane przez jeziora Gardno, 

Łebsko, Sarbsko i Zalew Wiślany.  

• Duża płytka zatoka (1160) – Zatoka Pucka, stanowiąca w całości obszar Natura 2000 

wyznaczony m. in. dla ochrony tego siedliska.  

• Kidzina na brzegu morskim (1230) – efemeryczne siedlisko rozkładających się resztek 

roślinnych wyrzucanych przez fale.  

• Klify morskie (1230) – odcinki wybrzeża klifowego.  

• Solniska (kompleks siedlisk 1310, 1330, 1340) – na wypływach wód słonych 

w Ciechocinku i pod wpływem zalewów wodami morskimi nad Zatoką Pucka, w obu 

miejscach chronione w obszarach Natura 2000.  

• Wilgotne zagłębienia międzywydmowe (2190) – Zależne od płytkich wód gruntowych 

w pasie wydm nadmorskich.  

• Jeziora lobeliowe (3110) – miękkowodne jeziora oligotroficzne; specyficzny 

ekosystem z unikatowymi, wskaźnikowymi gatunkami roślin wodnych.  

 
Ryc.2.2/1. rozmieszczenie jezior lobeliowych w regionie wodnym Dolnej Wisły 
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• Mezotroficzne jeziora ramieniowe (3140) – jeziora o wodzie bogate w wapń 

z charakterystyczną roślinnością ramieniową, która jest kryterium kwalifikacji 

siedliska. Wrażliwe na jakiekolwiek zanieczyszczenia.  

• Jeziora eutroficzne i starorzecza (3150) – pospolity typ siedliska przyrodniczego, 

obejmujący wszystkie naturalne jeziora nie zaliczone do innych typów siedlisk, oraz 

starorzecza w dolinach rzecznych (w praktyce starorzecza stanowią ekologicznie 

odrębną grupę).  

• Jeziorka dystroficzne (3160) – jeziorka występujące zwykle w kompleksach 

z torfowiskami, ekosystemy o specyficznej ekologii.  

• Rzeki włosienicznikowe (3260) – specyficzny typ ekosystemu rzecznego; wrażliwe na 

zanieczyszczenia, zmiany przepływu wód, zmiany w zasilaniu z wód podziemnych, 

kolmatację i zamulenie.  

• Muliste brzegi rzek (3270) – siedlisko skupia się na brzegach Wisły na całej jej 

długości, podawane też punktowo z brzegów innych rzek. 

• Wilgotne wrzosowiska (4010) – atlantyckie wrzosowiska na murszejącym torfie lub 

wilgotnych piaskach.  

• Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) – specyficzny typ łąk o unikatowej florze, 

wykształcający się pod wpływem szczególnego reżimu użytkowania 

i zmiennowilgotnych warunków wodnych.  

• Ziołorośla nadrzeczne (6430) – rozpowszechnione nad rzekami, zwłaszcza większymi. 

Ochrona wymaga zachowania reżimu wodnego rzeki.  

• Łąki świeże (i wilgotne) (6510) – rozpowszechniony typ siedliska.  

• Żywe torfowiska wysokie (7110) – unikatowy i priorytetowy typ siedliska.  

• Zniekształcone lecz regenerujące się torfowiska wysokie (7120) –  chronione 

w szczególności w obszarach Natura 2000. 

• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) –  typ torfowisk uzależniony zwykle od 

płytkich wód podziemnych, rozpowszechniony w krajobrazie młodoglacjalnym.  

• Przygiełkowiska (7150) – unikatowy typ siedliska przyrodniczego, występującego jako 

płytkie mokre zagłębienia z charakterystyczną roślinnością, albo też w kompleksach 

z torfowiskami.  

• Torfowiska nakredowe (7210) – unikatowy typ torfowisk z charakterystyczną florą, 

powstają głównie na utworach kredy jeziornej.  

• Źródliska petryfikujące (7220) – źródła o wodzie wapiennej, z której wytrącają się 

trawertyny; charakterystyczna roślinność.  
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• Torfowiska alkaliczne – unikatowy typ torfowisk związany z zasilaniem poligenicznym 

z wód podziemnych.  

•  
Ryc.2.2/2. Występowanie torfowisk alkalicznych (7230) w regionie wodnym, Dolnej Wisły 

• Bory i lasy bagienne (91D0) – oligo- i mezotroficzne lasy na torfach.  

• Łęgi olszowe, jesionowe i wierzbowe (91E0) – lasy dolin rzecznych, uwarunkowane 

zwykle okresowymi zalewami wodami rzecznymi albo stałym wpływem płytkich wód 

podziemnych związanych z wodami rzecznymi, ew. także zasilaniem źródliskowym.  

• Łęgi dębowe, wiązowe i jesionowe (91F0) – lasy dolin dużych rzek uwarunkowane 

rzadkimi zaleami tylko przy najwyższych stanach; w mniejszych dolinach także 

warunkowane wilgotnością siedlisk.  

• Niepetryfikujące źródła i źródliska – siedlisko o dużym znaczeniu krajowym.  

• Olsy – bagienne lasy olszowe siedlisk eutroficznych. Siedlisko o dużym znaczeniu 

krajowym.  

• Wilgotne łąki  – siedlisko o dużym znaczeniu krajowym, cenne dla flory i fauny.  

 

FLORA 

W związku z wybitnym zróżnicowaniem siedlisk, region Dolnej Wisły charakteryzuje się 

dużym bogactwem florystycznym i ma kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności flory 

Polski.  

mailto:biuro@pectore-eco.pl�


„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły,”  
- streszczenie 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-
259-36-39  tel. 32 231 00 70, fax 32 231 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 
27 

 

• Aldrowanda pęcherzykowata Aldrowanda vesiculosa – unikatowe stanowisko 

gatunku w Ostoi Brodnickiej (Bagno Mostki), zagrożone przez spadek poziomu wód 

wiązany z wykopaniem i funkcjonowaniem w sąsiedztwie stawu.  

• Starodub łąkowy Angelica palustris – roślina wilgotnych łąk, zależna w szczególności 

od zachowania uwilgotnienia. Może być zagrożona przez prace utrzymaniowe cieków 

i rowów melioracyjnych w sąsiedztwie jej stanowisk.  

• Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus – mech związany z torfowiskami 

alkalicznymi. Wrażliwy na wszelkie zmiany ich warunków wodnych.  

• Lipiennik Loesela Liparis loeseli – storczyk związany z torfowiskami alkalicznymi, silnie 

zależny do zachowania ich naturalnych warunków wodnych. Region Dolnej Wisły 

skupia znaczącą część polskich stanowisk gatunku!  

Znane stanowiska przedstawia mapa: 

 
• Elizma wodna Luronium natans – roślina wodna związana  jeziorami lobeliowymi. 

Wymaga wód oligotroficznych, wrażliwa na zanieczyszczenia i eutrofizację 

(wymagania przekraczają fizykochemiczne wymogi dobrego stanu wód).  

• Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus – unikatowy, rzadki gatunek związany 

z torfowiskami alkalicznymi, wrażliwy na każdą zmianę warunków wodnych. 

Rozmieszczenie znanych stanowisk przedstawia mapa:  
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BEZKRĘGOWCE 

W związku z wybitnym zróżnicowaniem siedlisk, region Dolnej Wisły charakteryzuje się 

dużym bogactwem faunistycznym, także bezkręgowców. Poniżej przedstawiono bliżej 

rozmieszczenie bezkręgowców „o znaczeniu europejskim” (wymienionych w załącznikach 

Dyrektywy Siedliskowej), zakładając, że mogą one być traktowane, jako gatunki 

„parasolowe” dla całej różnorodności fauny bezkręgowców. 

• Zatoczek łamliwy Anisus voirticulus – znane i chronione w obszarach Natura 2000 jest 

1 stanowisko w obszarze Mierzeja Sarbska.  

• Pływak szerokobrzeżek Dityscus latissimus - znane i chronione w obszarach Natura 

2000 jest 1 stanowisko w obszarze Szumleś, w kompleksie jeziorek i drobnych 

śródpolnych oczek wodnych.  

• Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis – ważka dość rozpowszechniona w regionie, 

związana z jeziorkami dystroficznymi i eutroficznymi, o mało żyznej wodzie.  

• Modraszek nieparek Lycaena dispar – motyl związany z wilgotnymi łąkami ze 

szczawiem.  

• Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia – ważka związana z rzekami, wymaga 

zachowania naturalnego charakteru rzek (w tym zakresie wysokie wymagania) 

i czystości ich wody (wymagania nie przekraczają fizykochemicznych wymogów stanu 

dobrego) .  
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• Skójka gruboskorupowa Unio crassus – małż; wymaga wysokiej czystości wody w tym 

w szczególności zaostrzonych parametrów w zakresie azotanów, wyższych nawet niż 

parametry stanu dobrego.  

• Poczwarówka zwężona Vertigo angustior – drobny ślimak związany z bagiennymi 

turzycowiskami.  

• Żagnica zielona Aeschna viridis (gatunek z załącznika IV dyrektywy siedliskowej ale nie 

wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka stosunkowo 

rozpowszechniona w całym regionie, związana z jeziorkami eutroficznymi z osoką 

aloesowatą.  

• Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes (gatunek z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka 

związana z dużymi rzekami, znana z Doliny Wisły.  

• Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons (gatunek z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka 

związana z torfowiskami, jeziorkami dystroficznymi, torfiankami.  

• Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis  (gatunek z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka 

związana z drobnymi zbiornikami wodnymi różnych typów;  

• Straszka północna Sympecma paedisca (gatunek z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka 

wiązana z drobnymi zbiornikami wodnymi;  

PŁAZY:  

• Kumak nizinny Bombina bombina – płaz związany ze zbiornikami wodnymi, które 

wykorzystuje do rozmnażania. Wymaga zachowania obecności w krajobrazie oczek 

i zbiorników wodnych, w tym ich bezrybnego charakteru.  

• Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  – płaz związany ze zbiornikami wodnymi, 

które wykorzystuje do rozmnażania. Wymaga zachowania obecności w krajobrazie 

oczek i zbiorników wodnych, w tym ich bezrybnego charakteru.  

• Pozostałe gatunki płazów o znaczeniu europejskim (z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000 - ropucha 

paskówka, ropucha zielona, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa, 

żaba jeziorkowa), mają znaczące populacje na terenie regionu wodnego.  

• Pozostałe gatunki płazów chronionych prawem krajowym  - ropucha szara, żaba 

wodna, żaba śmieszka, żaba trawna, mają znaczące populacje na terenie regionu 

wodnego.  
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RYBY 

Region cechuje się wybitnym bogactwem ichtiofauny i ma szczególne znaczenie dla 

zachowania jej bioróżnorodności. Spośród gatunków mających znaczenie dla wspólnoty, 

szczególne znaczenie w regionie wodnym mają:  

• Parposz Alosa fallax – morska ryba dwuśrodowiskowa. 

• Boleń Aspius aspius – ryba związana z dużymi rzekami.  

• Brzanka Barbus meridionalis – ryba typowa w zasadzie dla rzek górskich, na niżu 

Polski ma jedyne znane (!) stanowisko w rzece Wierzyca, chroniona w obszarze 

Natura 2000 Dolina Wierzycy. 

• Koza Cobitis taenia – ryba związana z różnymi środowiskami wodnymi. 

• Głowacz białopłetwy Cottus gobio – ryba związana z rzekami o „górskim” charakterze 

i żwirowato-kamienistym dnie.  

• Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus – ryba związana z rzekami o różnym 

charakterze, podawana z Wisły.  

• Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis – anadromiczny minóg wstępujący na tarło 

z morza do rzek regionu.  

• Minóg strumieniowy Lampetra planeri – osiadły minóg żyjący w ciekach.  

• Piskorz - Misgurnus fossilis. Ryba związana z różnymi środowiskami wodnymi. 

Ochrona warunkowana zachowanie siedliska.  

• Ciosa Pelecus cultratus – anadromiczna ryba wchodząca na tarło do rzek: Wisły 

i Dolnej Drwęcy.  

• Strzebla błotna Phoxinus percnurus – ryba związana z drobnymi zbiorniczkami, 

oczkami wodnymi.  

• Różanka - Rhodeus sericeus amarus - związana z różnymi środowiskami wodnymi. 

• Łosoś Salmo salar – dwuśrodowiskowa ryba wchodząca na tarło do rzek.  

• Troć Salmo trutta m. trutta – nie chroniona dyrektywą siedliskową, ale cenna ryba 

o biologii analogicznej do łososia.  

 

SSAKI 

• Bóbr Castor fiber – pospolity w regionie wodnym, wydaje się nie zagrożony.  

• Foka szara Halichoerus grypus – ssak morski, chroniony w obszarach morskich: Ostoja 

Słowińska, Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Kaszubskie Klify, Zalew Wiślany i Mierzeja 

Wiślana.  

• Wydra Lutra Lutra – pospolita w regionie wodnym.  
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• Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme – gatunek nietoperza szczególnie związany 

behawiorem żerowiskowym ze zbiornikami wodnymi. Chroniony w szczególności 

w obszarach Natura 2000: Jezioro Drużno, Młosino-Lubnia, Ostoja Iławska,  

 

PTAKI 

Region jest istotny dla awifauny, w tym dla ptaków związanych z ekosystemami wodnymi. 

Obszary szczególnie ważne, stanowiące tzw. Międzynarodowe Ostoje Ptaków (IBA) 

wymienione są dalej, większość z nich została uznana za ptasie obszary Natura 2000. Oprócz 

znaczenia dla ptaków lęgowych, region – a zwłaszcza jego część północna – leży na 

kluczowym szlaku migracji sezonowych ptaków, przebiegającym wzdłuż wybrzeża Bałtyku.  

Kluczowe gatunki ptaków regionu wymieniono przy opisach dedykowanych im obszarów 

Natura 2000. 

 

KLUCZOWE FORMY OCHRONY PRZYRODY CHRONIĄCE EKOSYSTEMY WODNE I OD WODY ZALEŻNE 

Zdecydowana większość obszarów Natura 2000, wszystkie parki krajobrazowe, park 

narodowy i większość rezerwatów przyrody regionu zawierają ekosystemy wodne lub 

zależne od wody. Ochrona warunków wodnych w ich różnych aspektach jest tym samym 

kluczowa dla funkcjonowania sieci form ochrony przyrody w regionie. 

 

PARK NARODOWY 

W regionie znajduje się Słowiński Park Narodowy. Park chroni m. in: wody morskie, jeziora 

przybrzeżne, wilgotne łąki i pastwiska, torfowiska różnych typów, bory bagienne, olsy i lęgi, 

odcinek rzeki Łupawa. 

 

OBSZARY SIEDLISKOWE NATURA 20002

 

 

Pominięto tu obszary zazębiające się nieznacznie z granicami Regionu, ale leżące w zasadzie 

w innych zlewniach i niezależne od gospodarowania wodami w regionie: 

                                                      
2 30 października 2012 r. Rada Ministrów zatwierdziła, a GDOŚ przesłał do Komisji Europejskiej, nowe obszary 

siedliskowe Natura 2000, w tym w regionie wodnym Dolnej Wisły: Dolina Słupi - PLH220052 (pomorskie), 
Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 (pomorskie), Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068 (pomorskie, 
zachodniopomorskie), Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105 (pomorskie).  
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PLH220021 Piaśnickie Łąki  

PLH220003 Białogóra.  

PLH220018 Mierzeja Sarbska  

PLH220029 Trzy Młyny  

PLH220023 Ostoja Słowińska  

PLH220001 Bagna Izbickie  

PLH220019 Orle  

PLH220042 Torfowisko Pobłockie  

PLH220006 Dolina Górnej Łeby  

PLH220020 Pełcznica  

PLH220002 Białe Błoto  

PLH280007 Zalew Wiślany i 

Mierzeja Wiślana  

PLH220014 Kurze Grzędy  

PLH220027 Staniszewskie Błoto  

PLH220011 Jar Rzeki Raduni.  

PLH220008 Dolina Reknicy  

PLH220039 Jeziora Lobeliowe koło 

Soszycy  

PLH220010 Hopowo  

PLH220012 Jeziorka Chośnickie  

PLH220017 Mechowiska 

Sulęczyńskie  

PLH220007 Dolina Kłodawy  

PLH220005 Bytowskie Jeziora 

Lobeliowe  

PLH220009 Dolina Środkowej 

Wetcisy  

PLH220028 Studzienickie 

Torfowiska  

PLH220022 Pływające wyspy pod 

Rekowem  

PLH280028 Jezioro Drużno  

PLH220013 Jezioro Piasek  

PLH280010 Budwity  

PLH220035 Jezioro Krasne  

PLH280003 Jezioro Kraś  

PLH220040 Łebskie Bagna  

PLH280009 Bieńkowo  

PLH220045 Górkowski Las  

PLH040020 Torfowisko Linie  

PLH040019 Ciechocinek  

PLH040018 Torfowisko Mieleńskie  

PLH040022 Krzewiny  

PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły  

PLH220036 Dolina Łupawy  

PLH220037 Dolina Stropnej  

PLH040017 Sandr  

PLH040023 Doliny Brdy i Stążki w 

Borach Tucholskich  

PLH040003 Solecka Dolina Wisły  

PLH040011 Dybowska Dolina 

Wisły  

PLH040012 Nieszawska Dolina 

Wisły  

PLH040039 Włocławska Dolina 

Wisły  

PLH040033 Dolina Osy  

PLH040038 Stary Zagaj  

PLH280036 Dolina Kakaju.  

PLH280050 Niedźwiedzie wielkie  

PLH280043 Ostoja Dylewskie 

Wzgórza  

PLH220073 Leniec pod Wierzycą  

PLH220072 Kaszubskie Klify  

PLH220101 Szczodrowo  

PLH220099 Opalińskie Buczyny  

PLH220063 Bielawa i Bory 

Bażynowe  

PLH220083 Wielki Klincz  

PLH220082 Stary Bukowiec  

PLH220068 Guzy  

PLH220065 Zielenina  

PLH220081 Rynna Dłużnicy  

PLH220089 Huta Dolna  

PLH220092 Pomlewo  

PLH220087 Sztumskie Pole  

PLH220071 Karwickie Źródliska  

PLH220078 Nowa Brda  

PLH220060 Las Wolność  

PLH220062 Ostoja Masłowiczki  

PLH220057 Ostoja Zapceńska  

PLH220100 Klify Poddębskie  

PLH220098 Lasy Rekowskie  

PLH220069 Jezioro Dymno  

PLH220088 Dąbrówka  

PLH220059 Duży Okoń  

PLH220056 Czerwona Woda pod 

Babilonem  

PLH220058 Dolina Brdy i Chociny  

PLH280031 Murawy koło Pasłęka  

PLH280038 Jezioro Wukśniki  

PLH280040 Kaszuny  

PLH280032 Uroczysko Markowo  

PLH220093 Wilcze Błota  

PLH220076 Mikołajki Pomorskie  

PLH220095 Uroczyska Pojezierza 

Kaszubskiego  

PLH220034 Jeziora Wdzydzkie  

PLH220025 Przywidz  

PLH220016 Biała  

PLH220097 Jeziora Kistowskie  

PLH220074 Lubieszynek  

PLH280053 Ostoja Iławska  

PLH040040 Zbocza Płutowskie  

PLH220075 Mechowiska 

Zęblewskie  

PLH220079 Ostoja Borzyszkowska  

PLH220077 Młosino – Lubnia  

PLH220031 Waćmierz  

PLH220033 Dolna Wisła  

PLH280015 Przełomowa Dolina 

rzeki Wel  

PLH220026 Sandr Brdy  

PLH220061 Mętne  

PLH280012 Ostoja Lidzbarska  

PLH220094 Dolina Wierzycy  

PLH280029 Doliny Erozyjne 

Wysoczyzny Elbląskiej  

PLH220067 Grądy nad Jeziorami 

Zduńskim i Szpęgawskim  

PLH220096 Jeziora Choczewskie   

PLH280030 Jezioro Długie  

PLH220070 Jezioro Krąg   

Ponadto, ustaleniami Seminarium Biogeograficznego, Polska jest zobowiązana do 

uzupełnienia sieci obszarów w szczególności o: Dolinę Słupi, Klify i Rafy Kamienne Orłowa, 

Jezioro Księże w Lipuszu. Miało to zostać wykonane w terminie do 30 września 2012 r. 
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Ponadto, w regionie są następujące obszary, chroniące elementy przyrodnicze, które nie są 

bezpośrednio zależne od warunków wodnych: PLH220030 Twierdza Wisłoujście, PLH040001 

Forty w Toruniu, PLH040014 Cytadela Grudziądz, PLH220055 Bunkier w Oliwie, PLH040025 

Zamek Świecie, PLH220054 Widowo, PLH040034 Kościół w Śliwicach, PLH280051 Aleje 

Pojezierza Iławskiego, PLH220084 Wejherowo.  

 

OBSZARY PTASIE NATURA 2000 
PLB220010 Bielawskie Błota. 

PLB280010 Zalew Wiślany  

PLB280002 Dolina Pasłęki  

PLB220002 Dolina Słupi  

PLB040003 Dolina Dolnej Wisły  

PLB280013 Jezioro Drużno  

PLB280005 Lasy Iławskie  

PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy   

PLB220003 Przybrzeże Słowińskie  

PLB990002 Przybrzeżne wody Bałtyku  

PLB220005 Zatoka Pucka  

PLB220004 Ujście Wisły  

PLB220006 Lasy Lęborskie  

PLB220007 Puszcza Darżlubska  

PLB220008 Lasy Mirachowskie  

PLB220009 Bory Tucholskie i PLB220001 Wielki 

Sandr Brdy.  

 

Kryteria Międzynarodowych Ostoi Ptaków (IBA), o które w przyszłości siec Natura 2000 być 

może będzie musiała być uzupełniona, spełniają ponadto: Półwysep Helski, Wschodnie Wody 

Przygraniczne, Wysoczyzna Elbląska, Jezioro karaś, Ostoja Kwiecewo.  

 

REZERWATY PRZYRODY 

Ujęto tu tylko rezerwaty chroniące elementy „wodne lub od wody zależne” 
Piaśnickie Łąki  

Źródliska Czarnej Wody  

Darżlubskie Buki  

Mierzeja Sarbska  

Długosz Królewski w 

Wierzchucinie  

Bielawa  

Słone Łąki  

Długosz Królewski w Łęczynie  

Łebskie Bagno  

Żurawie Błoto  

Staniszewskie Zdroje  

Jezioro Turzycowe  

Staniszewskie Błoto  

Pełcznica  

Kacze Łęgi  

Beka  

Mechelińskie Łąki  

Jezioro Kamień  

Jezioro Orle  

Jeziorka Chośnickie  

Jezioro Krasne   

Jar Brynicy  

Piekiełko  

Cielętnik  

Łęg nad Swelinią  

Ptasi Raj  

Kąty Rybackie  

Osiek II  

Nowinka  

Dolina Stradanki  

Ujście Nogatu  

Zatoka Elbląska  

 

Zielony Mechacz  

Jasne  

Jezioro Liwieniec  

Czerwica  

Ostoja Bobrów na Rzece 

Pasłęce  

Wyspa Lipowa  

Jezioro Karaś  

Kociołek  

Łabędź  

Żurawie Bagno I  

Uroczysko Piotrowice  

Wyspa na Jeziorze Wielkie 

Partęczyny  

Ostrów Tarczyński  

Jezioro Francuskie  

Jezioro Laska  
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Lubygość  

Jezioro Neliwa  

Cisy Staropolskie im. Leona 

Wyczółkowskiego  

Kępa Bazarowa  

Bagno Głusza  

Rzeka Drwęca  

Augustowo   

Stręszek  

Okonek  

Retno  

Bagno Mostki  

Bachotek   

Czarny Bryńsk  

Szumny Zdrój im. Kazimierza 

Sulisławskiego  

Torfowisko Mielenskie  

Przełom Mieni  

Ostrów Panieński  

Łęgi na Ostrowiu Panieńskim  

Jezioro Zdręczno  

Jeziorka Kozie  

Bagno Grzybna  

Źródła Rzeki Stążki  

Bagna nad Stążką  

Dolina Rzeki Brdy  

Jezioro Ciche  

Jezioro Piaseczno  

Martwe  

Kuźnica  

Osiny  

Jezioro Fletnowskie  

Jezioro Łyse  

Lutowo  

Gaj Krajeński  

Miedzno  

Reptowo  

Bobrowisko  

Dolina Osy  

Grabowiec  

Dury  

Ciechocinek  

Linje  

Las Mariański  

Wielka Kępa  

Dolina Kłodawy  

Białogóra  

Jezioro Gaudy  

Jezioro Czarne I  

Dolina Rzeki Wałszy  

Jezioro Długie  

Jezioro Drużno  

Bagna Izbickie  

Jar Rzeki Raduni  

Mewia Łacha  

Jezioro Iłgi  

Czapli Wierch  

Jezioro Udzierz.  

Las Mątawski  

Jar Reknicy  

Mętne  

Zdrojno  

Las nad Jeziorem 

Mądrzechowskim  

Lewice  

Grodzisko Borzytuchom  

Gołębia Góra  

Źródliskowe Torfowisko  

Mechowiska Czaple  

Skotawskie Łąki  

Żurawie Chrusty  

Osiedle Kormoranów  

Pużyckie Łęgi  

Las Górkowski  

Bagno Stawek   

Bagnisko Niedźwiady  

Torfowisko Pobłockie  

Źródliska w dolinie Ewy  

Wielistowskie Łęgi   

Wielistowskie Źródliska  

Czarne Bagno  

Cisowa  

Szczelina Lechicka   

Kurze Grzędy  

Leśne Oczko  

Nowe Wicko  

Borkowskie Wąwozy  

Dolina Strzyży  

Karwickie Źródliska  

Paraszyńskie Wąwozy  

Buczyna nad Słupią  

Jezioro Małe i Duże Sitno  

Jezioro Małe Łowne.  

Jezioro Sporackie  

Jezioro Bardze Małe  

Jezioro Głęboczko  

Nawionek  

Ostrów Trzebielski  

Jezioro Cęgi Małe  

Kępa Redłowska  

Dolina Chłapowska  

Piecki  

Przylądek Rozewski  

Jezioro Cechyńskie Małe  

Jezioro Smołowe  

Bagno Koziana  

Śnieżynka.  
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Kilka dalszych rezerwatów, w tym chroniących elementy wodne, jest projektowanych. 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Brodnicki Park Krajobrazowy  

Chełmiński i Nadwiślański Park Krajobrazowy  

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy  

Kaszubski Park Krajobrazowy  

Krajeński Park Krajobrazowy  

Trójmiejski Park Krajobrazowy  

Wdecki Park Krajobrazowy   

Wdzydzki Park Krajobrazowy  

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego  

Tucholski Park Krajobrazowy  

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej  

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich  

Welski Park Krajobrazowy  

Zaborski Park Krajobrazowy  

Park Krajobrazowy Dolina Słupi  

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana  

Nadmorski Park Krajobrazowy 

 
Zabytki i dobra materialne 
Zabytki i dobra materialne 

Zabytki są cennym elementem kultury, przyczyniającym się do kształtowania 

przyjaznego otoczenia człowieka. Są one także materialnym śladem przeszłości. 

Zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania. Podzielone 

zostały na grupy. Pierwszą stanowią zabytki nieruchome, do których zaliczają się m.in.: 

krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, dzieła architektury i budownictwa, dzieła 

budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne 

zakłady przemysłowe, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni. Druga 

grupa obejmuje zabytki ruchome m.in.: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego 

i sztuki użytkowej, kolekcje. A trzecia grupa to zabytki archeologiczne. Do rejestru 

wpisywane są zabytki o wysokich walorach zabytkowych, artystycznych, historycznych 

i naukowych. Rejestr nie jest zamkniętym zbiorem obiektów, a tworzenie rejestru zabytków 

jest procesem ciągłym.  
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Zabytki nieruchome 

Dużym atutem regionu wodnego Dolnej Wisły są zabytki kultury materialnej.  

W obszarze wodnym Dolnej Wisły oprócz zamku w Malborku znajduje się jeszcze inna 

forma dziedzictwa UNESCO, tj. Średniowieczny zespół miejski Torunia.  

Ponadto na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły znajdują się inne liczne zabytki wpisane 

na listę sporządzoną przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Są to głównie zamki i twierdze, 

zespoły pałacowo – parkowe oraz zespoły miejskie i sakralne. 

 

Zabytki związane z budownictwem wodnym 

Przy opisie regionu wodnego Dolnej Wisły należy zwrócić uwagę na zabytki związane 

z budownictwem wodnym. Są to głównie XIX i XX - wieczne obiekty hydrotechniczne. 

Na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły znajduje się: 

− Kanał Elbląski,  

− Kanał Raduni  

− Kanał Bydgoski, 

− zespół Śluzy Miejskiej Nr 2 w Bydgoszczy,  

− Kanał Kopernika we Fromborku, 

− Kanał Juranda zwany Młynówką Malborską. 

 

Zabytki ruchome 

Do najważniejszych zabytków ruchomych z regionu wodnego Dolnej Wisły należą 

tablice z 21 postulatami powstałymi podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. 

wpisane w 2002r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO 

„Pamięć Świata”. 

 

Zabytki archeologiczne 

Obszar wodny Dolnej Wisły z pewnością należy do regionów o charakterystycznych 

walorach archeologicznego dziedzictwa kulturowego.  

Najcenniejszymi stanowiskami są te posiadające własną formę krajobrazową– cmentarzyska 

kurhanowe i grodziska, a także pozostałości po fortyfikacjach ziemnych. 

Należy zaznaczyć, że najwięcej zabytków archeologicznych na analizowanym terenie 

odnaleziono w obrębie starych miast na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły. Jednak 

sporo stanowisk archeologicznych znajduje się również w granicach układów 

urbanistycznych poza obrębem tych miast wpisanych do rejestru zabytków. 
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Główne zagrożenia zabytków archeologicznych 

W analizowanym regionie wodnym Dolnej Wisły podobnie jak w innych rejonach Polski 

zachodzą podobne procesy zagrażające zachowaniu stanowisk archeologicznych. 

Należą do nich: 

− erozja i niszczenie stanowisk na skutek głębokiej orki na terenach rolniczych; 

− działania inwestycyjne związane z budową i rozbudową współczesnej infrastruktury; 

− coraz intensywniejszy i zakrojony na szeroką skalę proces poszukiwań amatorskich, 

często o charakterze komercyjnym i kolekcjonerskim; 

− coraz intensywniejsza eksploatacja surowców naturalnych (żwiru, piasku, itp.). 

 

2.3. Charakterystyka społeczno - gospodarcza analizowanego terenu 
Analizowany region wodny Dolnej Wisły to tereny w 52% zamieszkiwane przez ludność 

województwa pomorskiego, w 35% przez ludności kujawsko-pomorskiego oraz w 13% przez 

mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. 

Ponad 61% analizowanego obszaru stanowią tereny rolne (tj. prawie 2 145 ha).  Na 

obszarach tych uprawia się głównie zboża oraz warzywnictwo. 

Ponadto w obrębie niniejszego regionu znajdują się również gospodarstwa zajmujące się 

hodowlą zwierząt. Oprócz terenów rolnych w obrębie regionu wodnego występują także 

lasy, gdzie szacuje się ich powierzchnie na ok. 32% całej powierzchni regionu. 

Następnym obszarem zajmującym powierzchnie analizowanego terenu to obszary 

zurbanizowane – stanowiące 2,72%.  

W obrębie regionu oprócz hodowli oraz chowu zwierząt rozwinięte są różne gałęzie 

przemysłu, głównie: przemysł stoczniowy, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, 

przemysł papierniczo-celulozowy, przemysł meblarski i drzewny, przemysł energetyczny. 

Oprócz w/w gałęzi przemysłu rozwinięte są także inne gałęzie gospodarki tj.: turystyka 

i rekreacja, leśnictwo, infrastruktura o znaczeniu ponadregionalnym (transport morski, 

lotniczy i lądowy. 

 

2.4. Potencjalny i rzeczywisty wpływ na środowisko w przypadku 

realizacji dokumentu 
Należy zaznaczyć, że w prognozie oddziaływania na środowisko nie można precyzyjnie 

określić skutków realizacji każdego zadania inwestycyjnego, czy zapisu. Poszczególne zapisy 

rozporządzenia będą miały zróżnicowanych charakter uzależniony od miejsca a dokładnie 

stanu środowiska, do którego się będą odnosić. 
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Jednakże można w ramach oceny wskazać typy potencjalnych zdarzeń, określając ich 

potencjalny wpływ. Wykonana ocena źródeł i skutków oddziaływań umożliwia identyfikację 

źródeł zanieczyszczeń, rodzajów i skali tych oddziaływań. 

 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe wiązać się będzie po części 

z oddziaływaniem na wody podziemne i odwrotnie. Wielkość zasobów wód podziemnych ma 

także wpływ na zasoby wód powierzchniowych. 

 

Wpływ na środowisko wodne 

− wprowadzeniem do wód powierzchniowych dodatkowych ładunków zanieczyszczeń, 

które to mogą sprzyjać eutrofizacji biogenów, substancji biodegradowalnych, 

zawiesin itp., 

Wody powierzchniowe 

Realizacja zapisów projektu rozporządzenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły może być źródłem oddziaływań związanych głównie z: 

− poborem wód, 

− korzystaniem z wód związane z piętrzeniem na ciekach,  

− zmianami ukształtowania i zagospodarowania terenu generowanego powstaniem 

nowych budowli piętrzących i regulacyjnych cieków. 

 

Jak już wcześniej wspomniano zapisy rozporządzenia będą miały zróżnicowanych 

charakter wpływu uzależniony od miejsca a dokładnie stanu środowiska, do którego się będą 

odnosić, dlatego w niniejszej ocenie wskazano typy potencjalnych zdarzeń, określając ich 

potencjalny wpływ.  

 

Wprowadzanie ścieków do wód 

W niektórych przypadkach (np. przy niekontrolowanych zrzutach ścieków, które nie są 

kontrolowane Warunkami) może dojść do pogorszenia obecnych parametrów jakości wód 

powierzchniowych, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie dotychczas nie odprowadzano 

ścieków, albo w miejscach, gdzie wzrośnie ilość odprowadzanych ścieków.  

Należy również zaznaczyć, że w związku ze zwiększeniem zasilania poszczególnych 

odbiorników, może wystąpić zjawisko zwiększenia przepływu wód.  

Na tym etapie ciężko przewidzieć, w jakim zakresie nastąpi zmiana dotycząca ilości 

wprowadzanych ścieków i miejsc ich odbioru. Bowiem rozporządzenie dopuszcza 

wprowadzanie ścieków, pod pewnymi ograniczeniami, jednakże nie wskazuje szczegółowo 

potencjalnych odbiorników oraz wielkości ich obciążania zanieczyszczeniami związanymi 

z wprowadzeniem ścieków. 
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Projekt rozporządzenia zawiera ograniczenia dotyczące wprowadzanych ścieków, co 

ogranicza skale oddziaływania tego elementu. Bowiem narzucony został warunek, który 

ograniczy jakość odprowadzanych ścieków, co wpływa na zachowanie stanu bądź potencjału 

wód odbiornika w stanie aktualnym.  

Należy podkreślić, że zapisy projektu rozporządzenia będą ograniczać wielkość 

zanieczyszczeń wprowadzanych w ściekach oraz stanowić ograniczenie we wprowadzaniu 

ścieków do wód wskazanych w załączniku do rozporządzenia. Jednakże mogą być 

niewystarczające dla osiągnięcia celów środowiskowych, określonych RDW. Wskazane 

rekomendacje do zmiany zapisów rozporządzenia znajdują się w dalszej części streszczenia. 

 

Pobór wód 

Zaproponowane ustalenia stanowić będą istotną poprawę w stosunku do stanu obecnego, 

ale mogą być niewystarczającą dla osiągnięcia celów środowiskowych, w szczególności celów 

dla obszarów chronionych (szerszy opis w późniejszym rozdziale).  Oddziaływanie dotyczące 

poboru musi być również rozważane w kontekście wód podziemnych z uwagi na występujące 

zasilanie wód powierzchniowych właśnie wodami podziemnymi (analiza w dalszej części 

streszczenia). 

 

Nowe budowle piętrzące i regulacyjne cieków 

Zjawisko piętrzenia wód 

W odniesieniu do tego zagadnienia, przy ocenie wpływu zapisów rozporządzenia na kierunek 

zmian w lokalnym środowisku wodnym i gruntowo- wodnym istotne jest określenie zasięgu 

oddziaływania piętrzenia. Zasięgi takiego oddziaływania oblicza się dla każdego elementu 

indywidualnie. Zatem analizując zapis rozporządzenia dot. tego zagadnienia zasygnalizowano 

ewentualne zagrożenie, związane z wykonawstwem na późniejszym etapie.  

Ogólnie można stwierdzić, iż w terenach o niewielkim nachyleniu stoków zasięg wpływu 

piętrzenia rośnie wraz ze wzrostem uziarnienia gruntu. Czyli przy gruntach posiadających 

grubszą frakcję, zastosowanie nawet niewielkiego piętrzenia generować może znaczny zasięg 

oddziaływania stosunków wodnych3

                                                      
3 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, 2009. 

. 

Działanie związane z piętrzenie wody w ciekach naturalnych przyczynić się może do pewnych 

zagrożeń dla istniejącego systemu przyrodniczego. Ponadto wprowadzanie urządzeń 

piętrzących może nieść zagrożenie dla migracji występujących tam gatunków ryb.  

Dokładny opis oddziaływań na walory przyrodnicze analizowanego obszaru został 

przedstawiony w kolejnych rozdziałach rozdziale. 
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Wody podziemne 

Realizacja zapisów projektu rozporządzenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły może być potencjalnym źródłem oddziaływań związanych głównie 

z poborem wód podziemnych. Zgodnie z przeprowadzonym bilansem wodnogosporadczym 

regionu (Herbich, 2012) wynika, że gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do 

zagospodarowania stanowią niecałe 85%. W przypadku zlewni Brdy i Drwęcy 

przeprowadzone obliczenia pokazały, że zasoby gwarantowane są znacznie wyższe od 

zasobów dyspozycyjnych. Dla całego regionu wodnego rezerwy gwarantowanych zasobów 

wód podziemnych są znaczne i wynoszą 83% zasobów, zaś prognozowana wartość wynosi 

80%. 

Realizacja założeń wskazanych rozporządzeniem dot. poboru wód podziemnych nie powinna 

mieć negatywnego wpływu na zasoby tych wód. Jednakże należy pamiętać, iż pobór wód 

podziemnych musi być zgodny z zapisami określonymi poszczególnymi art. rozporządzenia, 

bowiem zapisy te pozwalają na utrzymanie na odpowiednim poziomie ilości wód 

podziemnych.  
 

Wpływ na środowisko przyrodnicze 
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Eutrofizacja w ekosystemach wodnych. Jest kluczowym problemem ochrony ekosystemów 

oligotroficznych i gatunków związanych z oligotroficznymi siedliskami, co w regionie dotyczy 

w szczególności jezior lobeliowych (3110), ich brzegów (3130), jezior ramienicowych (3140) 

i flory związanej z takimi ekosystemami.  

Proponowane „Warunki…” w pewnym stopniu kontrolują problem (zob. dalej) zapobiegając 

ewidentnym przypadkom zanieczyszczania wód. Ten poziom kontroli nie jest jednak 

wystarczający dla rozwiązania problemu w stosunku do najbardziej oligotroficznych 

ekosystemów, np. jezior lobeliowych. 

Inne biogeochemiczne zaburzenia funkcjonowania ekosystemów jeziornych i rzecznych.

 Proponowane „Warunki…” w pewnym stopniu kontrolują problem (zob. dalej) 

zapobiegając ewidentnym przypadkom zanieczyszczania wód. Ten poziom kontroli nie jest 

jednak wystarczający dla rozwiązania problemu, co w ogóle nie wydaje się możliwe bez 

analiz indywidualnych. 
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Zaburzenia continuum rzecznego i przerwanie ciągłości ekologicznej rzek 

Powodowane głównie przez piętrzenia. Istotny problem ochrony ekosystemów rzecznych 

i związanych z nimi gatunków, w tym ichtiofauny. Oczywistym aspektem problemu są bariery 

w migracji ryb i innych organizmów wodnych.  

Proponowane „Warunki…” w pewnym stopniu kontrolują problem (zob. dalej), 

regulując, (choć jak pokazano dalej – niewystarczająco) zachowanie ciągłości ekologicznej, 

ale nie inne aspekty. Ten poziom kontroli nie jest jednak wystarczający dla rozwiązania 

problemu. 

Uproszczenie i zubożenie struktur rzecznych 
Krytyczne dla ekosystemów rzecznych przekształcenia powodowane są przez regulację 

cieków a wzmacniane i podtrzymywane przez prace utrzymaniowe (utrzymywanie wód 

zwykle skutecznie zapobiega renaturyzacji struktur koryta rzecznego, jak przegłębienia, 

wypłycenia, zróżnicowanie dna, obrywy brzegowe).  

Proponowane „Warunki…” nie kontrolują tego problemu, generowanego obecnie 

głównie przez utrzymywanie wód, a nie przez korzystanie z nich. 

Nie mają zresztą do tego delegacji ustawowej – mogą ograniczać tylko korzystanie 

z wód, a nie ich utrzymywanie. 

 

Przesuszenie ekosystemów od wody zależnych 
Krytyczny problem ochrony torfowisk, wilgotnych łąk i bagiennych siedlisk ptaków.  
 Proponowane „Warunki...” mogą mieć wpływ na przesuszenie powodowane 
spadkiem poziomu wód podziemnych, przynajmniej w takim zakresie, w jakim jest on 
spowodowany poborem tych wód.  

 Warunki w proponowanym brzmieniu nie zapobiegną też przesuszeniem 
powodowanym przez zmiany reżimu hydrologicznego i utratę zalewów ekosystemów 
łęgowych wodami rzecznymi.  

Presja rekreacji 
Nadmierne użytkowanie rekreacyjne, stanowiące powszechne korzystanie z wód, 

w niektórych miejscach ma degradujący wpływ na środowisko przyrodnicze.  

 Warunki nie zapobiegną temu zagrożeniu, ponieważ nie zawierają żadnych zapisów, 

które kontrolowałyby powszechne korzystanie z wód. 

Zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych.  

Ekosystemy wodne i od wody zależne pozostają pod silnym ryzykiem nieprzewidywalnych do 

końca, lecz realnych zmian klimatycznych. W takich warunkach ryzyka dla zachowania 
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ekosystemów zależnych od wód konieczna jest ich „nadmierna” ochrona, podejmowana 

„z zapasem” na nieuniknione straty przyrodnicze wynikające ze zmian klimatycznych. 

 Warunki tworzą podstawowe ramy do ochrony ekosystemów od wody zależnych, ale 
ich ustalenia nie bazują na założeniu ochrony redundantnej, niezbędnej w obliczu zmian 
klimatycznych. 

Przewidywane oddziaływania dokumentu na środowisko, w tym na cele i przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. 

Dokument zawiera kilka ustaleń mogących skutkować oddziaływaniem na środowisko, w tym 
na obszary Natura 2000. Potencjalne oddziaływanie poszczególnych ustaleń 
przeanalizowano poniżej:  

USTALENIE: Wymaga się, by przepływ cieków nie był w wyniku korzystania z wód zmniejszany 
poniżej przepływu nienaruszalnego. Wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa 
od wielkości obliczonej zgodnie z metodą (…). Dopuszcza się pobór wód powierzchniowych 
tylko w zakresie nie powodującym naruszenia wymagania w/w. Przy ustalaniu 
w pozwoleniach wodnoprawnych wymagań wynikających z konieczności zachowania 
przepływu nienaruszalnego wprowadza się obowiązek określenia oprócz wartości przepływu 
nienaruszalnego również sposobu jego realizacji. 
 
ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Ustalenie kontroluje tylko przepływ 

nienaruszalny przy stanach niskich, nie gwarantuje natomiast ochrony pełnego reżimu 

hydrologicznego rzeki. Pobór wód zgodny z proponowanymi warunkami nadal może 

modyfikować reżim hydrologiczny, np. zmniejszać prawdopodobieństwa stanów wysokich, 

oddziałując na siedliska 3260, 91E0, 3270 oraz na obszary bagienne powiązane 

hydrologicznie z ciekami. Przy obecnym sformułowaniu Warunków, wątpliwości będzie 

budzić, czy dotyczą one także poborów zwrotnych, np. na turbiny MEW. Zgodność 

z proponowanymi warunkami nie gwarantuje uniknięcia spowodowania, przez pobór wód, 

szkody w wodach w sensie przepisów o zapobieganiu i naprawie szkodom w środowisku. 

W stosunku do obszarów Natura 2000, zgodność korzystania z wód z proponowanymi 

warunkami nie prowadzi do uniknięcia ryzyka znaczącego negatywnego oddziaływania na 

cele i przedmioty ochrony tych obszarów. Same zapisy dokumentu nie powodują jednak 

negatywnego oddziaływania. 

Aby uniknąć takiego niekorzystnego pośredniego oddziaływania, na jakość procedur 

ocen środowiskowych i wodnoprawnych, należałoby wyraźnie zastrzec, że sformułowanie 

w dokumencie ograniczenie jest tylko jednym z wielu ograniczeń, które decydują 

o możliwości poboru wód lub jej braku. 

 
USTALENIE: Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowało stałe 
obniżanie się poziomu zwierciadła lub ciśnienia tych wód, napływ podziemnych wód słonych, 
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pogarszanie się stanu ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenie naturalnego 
zasilania wód powierzchniowych. Dopuszcza się pobór wód podziemnych tylko pod 
warunkiem w/w. Pobór wód podziemnych nie może przekraczać ilości dostępnych do 
zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego. 
 
ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Ustalenie ma charakter ogólny, jednak 

gdyby było rzeczywiście przestrzegane, zapewniałoby osiągnięcie celów środowiskowych 

i w swoim zakresie zapewniałoby warunki wodne do ochrony obszarów Natura 2000 

zależnych od wód podziemnych.  

Konieczne jest stosowanie ustalenia także do aktualnie trwającego korzystania z wód, 

także, gdy następuje na podstawie ważnych pozwoleń wodno-prawnych. W obecnym 

brzmieniu, mimo ogólności sformułowania, ustalenie z pewnością nie generuje oddziaływań 

negatywnych, a przeciwnie – służy osiągnięciu celu środowiskowego dla wód podziemnych 

i dla obszarów chronionych.  

 

USTALENIE: Wymaga się utrzymania lub przywracania naturalnych warunków 
morfologicznych, w tym w szczególności ciągłości morfologicznej, w zakresie niezbędnym do 
skutecznej ochrony składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie 
odpowiadającym co najmniej dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód. 
Wyznacza się cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej, 
dla których z celu środowiskowego wynika wymóg zachowania lub odtworzenia takiej 
ciągłości, do których zalicza się (…). 

Ustala się reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania spełniają wymagania 
pozostałych gatunków ryb, występujących w danym cieku lub jego odcinku, warunkujące 
skuteczność urządzeń udrażniających (…). 
Ustala się minimalne warunki techniczne urządzeń udrażniających w zależności od 
reprezentatywnych gatunków ryb. 

Przegradzanie nowymi budowlami cieków dopuszcza się pod warunkiem wyposażenia ich 
w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb reprezentatywnych dla danego cieku, 
Przegradzanie nowymi budowlami piętrzącymi i regulacyjnymi cieków lub ich odcinków 
wskazanych jako szczególnie istotne lub istotne pod względem zachowania ciągłości 
morfologicznej w granicach obszaru dorzecza Wisły dopuszcza się tylko w przypadku 
spełnienia warunków wskazanych w art.38j ustawy Prawo wodne.  Korzystanie z wód 
związane z ich piętrzeniem na ciekach lub ich odcinkach w/w, możliwe jest tylko pod 
warunkiem wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia zapewniające swobodną migrację 
reprezentatywnych gatunków ryb.  

Dopuszcza się korzystanie z wód o którym mowa w ust. 3, na podstawie warunków 
ustalonych w obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych, do czasu pierwszej przebudowy, 
rozbudowy, odbudowy lub zmiany funkcji istniejących obiektów przegradzających ciek 
(…). 

ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Wskazanie rzek „istotnych” wymienionych 

w Załączniku 4 nastąpiło zapewne na podstawie opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów 
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udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu 

i potencjału części wód w Polsce (Błachuta i in. red. 2010). Spośród rzek uznanych w tym 

opracowaniu za „istotne” pominięto jednak, identyfikowane w opracowaniu, dopływy II/III 

rzędu (z wyjątkiem ujętego Welu).  Wykazy rzek „istotnych” w zał. IV są ograniczone (zbyt 

ubogie) nawet względem „wojewódzkich programów udrażniania rzek”, prowadząc tym 

samym do niezgodności z celami tych programów. 

Ustalenie dopuszczające przegradzanie cieków innych niż „istotne” nowymi 

przegrodami bez wymogu spełnienia warunków z art. 38j ustawy Prawo Wodne jest 

niezgodne z celem RDW, jakim jest zapobieżenie wszelkiemu pogarszania stanu wód.   

Ustalenie dopuszczające kontynuację aktualnego korzystania z wód w sposób 

powodujący przerwanie ciągłości morfologicznej cieku, do czasu pierwszej przebudowy, 

rozbudowy, odbudowy lub zmiany funkcji istniejących obiektów przegradzających ciek, jest 

niezgodne z terminem osiągnięcia celów środowiskowych dla rzek i tym samym stanowi 

ewidentne naruszenie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Rekomenduje się: 

1. Rewizje załącznika 4, z uwzględnieniem nie tylko ogólnopolskiego opracowania 

Błachuty i in. (2010) i uzupełnieniem pominiętych dopływów, ale także 

z uwzględnieniem „wiedzy lokalnej” z operatów rybackich i z wiedzy 

użytkowników rybackich. Załącznik powinien wymieniać nie tylko ciek główny, ale 

także dopływy mające znaczenie jako droga do miejsc tarliskowych i miejsca 

tarliskowe. 

2. Skreślenie zapisu dopuszczającego kontynuację korzystania z wód niezgodne 

w wymogami. Należy tu wskazać, że nie spowoduje to automatycznego zakazu 

korzystania z wód na podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. Da 

jednak podstawę prawną do ew. wszczynania procedur uchylania takich pozwoleń 

na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 PW. 

3. Przeredagowanie zapisu dot. przegradzania cieków innych niż „istotne” nowymi 

przegrodami, a także przegradzane cieków istotnych przegrodami z przepławką,  

tak, by nie sugerował on, że warunki dopuszczają takie przegradzanie. 

4.  Dodanie głowacza białopłetwego i minogów do „gatunków wskaźnikowych”, 

ustalenie dla nich odpowiedniego normatywu przepławek i wskazanie rzek, na 

których musiałby on zostać zastosowany. 

 

USTALENIE: Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych: 

1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe, 
2) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 
3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz  farmaceutycznych,  
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4) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa, 
Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy 
występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej 
niż jednego użytkownika. O wyższości priorytetu, określonego w ust. 1, decyduje niższa 
pozycja liczbowa. 

ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: W obecnym brzmieniu ustalenie skutkuje 

ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 bez spełnienia 

warunków derogacyjnych z art. 6(4) dyrektywy, czego skutkiem powinien być brak 

możliwości zaakceptowania dokumentu w tym kształcie.  

 Dla usunięcia niezgodności, proponuje się przeformułowanie priorytetów w sposób 
następujący: 

1) na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych 
w stanie nie pogorszonym, 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 
socjalno-bytowe, 

3) na odtwarzanie i poprawę stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 
4) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,  
5) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa 

 
USTALENIE: Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych pod warunkiem, 
że nie będzie powodować przekwalifikowania stanu lub potencjału wód odbiornika do 
gorszego. 

Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych będących 
dopływami jezior możliwa jest wyłącznie w przypadku zachowania łącznie następujących 
warunków (…). 
Stwierdza się, że dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych, ich stan nie pozwala na wprowadzenie ścieków 
o wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe dopuszczalne określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm). 
Jednolite części wód zagrożone wskazane są w załączniku nr 7. 

 
ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Zapobiega ewidentnym przypadkom 

zanieczyszczenia i pogarszania stanu wód. W tym sensie wywiera na stan wód wpływ 

korzystny w porównaniu z „wariantem zerowym” – brakiem dokumentu. 

Jednak, ustalenie nie zapobiega zagrożeniom dla szczególnie wrażliwych na 

zanieczyszczenia i eutrofizację elementów przyrody, stan tych elementów przyrodniczych 

może być pogorszony przez odprowadzenie ścieków nawet wówczas, gdy nie nastąpi 
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pogorszenie stanu ekologicznego wód. Wymagania tych elementów przyrodniczych są 

wyższe, niż tylko parametry „dobrego stanu wód”.  

Dla zapewnienia skuteczności ustalenia i jego zgodności z wymaganymi celami 

środowiskowymi, konieczne jest stosowanie ustalenia także do aktualnie trwającego 

korzystania z wód, także, gdy następuje na podstawie ważnych pozwoleń wodno-prawnych.  

 Dla poprawy efektywności dokumentu i usunięcia niektórych zasygnalizowanych 

wyżej niezgodności, proponuje się, by ustalić, że: 

- ścieki nie mogą w ogóle być odprowadzane do jezior lobeliowych i ich zlewni (lista 

jezior lobeliowych jest znana),  

- w załączniku 7 wskazać nie tylko cieki „zagrożone”, ale także cieki „szczególnie 

wrażliwe” – zaliczając do nich rzeki stanowiące siedlisko przyrodnicze 3260 oraz rzeki 

z występowaniem skójki gruboskorupowej – albo w całości, albo w obszarach Natura 

2000 chroniących te elementy i w częściach zlewni powyżej tych obszarów Natura 

2000. Równocześnie, do wód wrażliwych zaliczyć wszystkie jeziora na obszarach Natura 

2000 chroniących jeziora wraz z ich dopływami. Uzupełnienie takie jest wykonalne na 

podstawie dostępnych danych. 

 

ODDZIAŁYWANIA KORZYSTANIA Z WÓD, KTÓRE MOGĄ BYĆ ISTOTNE DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH, A NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEDMIOTOWYM DOKUMENTEM 

Warunki nie kontrolują pewnych form korzystania z wód, które mogą być istotne dla 

środowiska przyrodniczego i osiągnięcia celów środowiskowych. Do form korzystania z wód 

pozostawionych poza zakresem Warunków należą np. 

- Powszechne korzystanie z wód, w szczególności rekreacja wodna – może wpływać na 

strefę brzegową jezior i na populacje zwierząt związanych z wodami (ptaki, wydra), 

- Rybackie korzystanie z wód (może wpływać np. na jeziora dystroficzne, oligotroficzne, 

mezotroficzne) 

- Zrzuty wód modyfikujące reżim wodny (istotne np. dla estuariów, rzek 

włosienicznikowych, łąk trzęślicowych), 

- Wprowadzanie wód zamulonych (silnie oddziałuje np. na rzeki włosienicznikowe). 

 

Rozporządzenie narzuca, iż dla poszczególnych komponentów wymaga się osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w ustawie Prawo wodne, co automatycznie, przy realizacji tego 

założenia uniemożliwi negatywny wpływ na ten komponent a co za tym idzie również 

powierzchnie ziemi, która bezpośrednio, bądź pośrednio jest związana 

z elementami, dla których wyznaczono cele środowiskowe. Zgodnie z przeprowadzonymi 

analizami w innych rozdziałach prognozy, zapisy rozporządzenia w aktualnym stanie, mogę 

Oddziaływanie na powierzchnie ziemi 
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być niewystarczające do osiągnięcia założonych celów. Dlatego wskazano pewne 

rekomendacje, co do zmian niektórych zapisów.  

 

Ewentualny chwilowy negatywny wpływ może wystąpić np. na etapie prac związanych 

z przywracaniem ciągłości morfologicznej rzek. Będzie to jednak oddziaływanie ograniczone 

do czasu trwania prac, budowlanych i montażowych. 

 

Oddziaływanie na klimat i stan powietrza 
Realizacja przepisów określonych projektem ocenianego rozporządzenia nie ma 

dostrzegalnego wpływu na zmiany klimatu, czy pogorszenie jakości powietrza w obrębie 

regionu wodnego Dolnej Wisły. Wiadomym jest, że pośrednio realizacja nowych inwestycji 

związanych z infrastrukturą zapewniająca ochronę wód może doprowadzić do zmian 

aktualnego zagospodarowania terenu (np. zwiększenie powierzchni zabudowanych) 

i w efekcie zmienić aktualny mikroklimat obszaru.   

Ponadto realizacja poszczególnych inwestycji, zabudowy umożliwiającej migracje ryb 

związana będzie z krótkotrwały oddziaływaniem na stan powietrza. Emisja zanieczyszczeń 

typowych dla takiego etapu budowy będzie ograniczony tylko do czasu trwania budowy.  

 

 

Wpływ na klimat akustyczny 
Zapisy projektu rozporządzenia nie mają bezpośrednio wpływu na istotne zmiany 

klimatu akustycznego. 

Samo zagadnienie utrzymania, bądź przywracania naturalnych warunków 

morfologicznych cieków nie jest związane z oddziaływaniem na klimat akustyczny. Jednakże 

realizacja tych założeń na etapie budowy może mieć chwilowy wpływ na klimat akustyczny.  

Kolejnym istotnym elementem rozporządzenia mających wpływ na ludzi są zapisy działu IV 

dot. Ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi 
Biorąc pod uwagę ogólny wymiar projektu rozporządzenia można stwierdzić, że jego 

zapisy powinny nieść za sobą pozytywny efekt, przy jednoczesnym braku negatywnego 

oddziaływaniu na człowieka. 

Ochrona komponentu, jakim są wody, zarówno powierzchniowe, jak i podziemne jest 

niezbędna do normalnego funkcjonowania każdego człowiek. Obserwowana zła jakość wód 

oraz zwiększający się deficyt wód stanowi ogromny problem aktualnych czasów. Dlatego też 

realizacji wszelkich działań umożliwiających poprawę jakości wód oraz jej ilości jest 

priorytetem warunkującym zdrowie i odpowiednią jakość życia ludzi. 
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środowiskowych. W rozdziale tym zapisane zostały obostrzenia dotyczące warunków 

wprowadzania ścieków do wód. Dodatkowo wprowadzono zapisy dotyczące poborów wód 

podziemnych. Poprzez wprowadzenie tych zapisów dąży się do osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, co jednocześnie będzie miało wpływ na ludzi.  

Należy zaznaczyć, iż potencjalne oddziaływania mogą nastąpić podczas etapów 

budowy, gdzie będzie generowany hałas i zanieczyszczenia do powietrza.  

Jednakże wymienione oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały 

i odwracalny. Wyżej wymienione oddziaływania ograniczone będą do czasu trwania budowy. 

 

Oddziaływanie na zabytki i dobra kultury 
Wdrożenie zapisów projektu rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na zabytki 

i dobra kultury. Jednakże, aby dokładnie przeanalizować i określić potencjalne 

oddziaływania, należałoby posiadać dokładną informację o miejscach i zakresie działań. 

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych związanych z budową nowych 

obiektów, budowli piętrzących czy regulacyjnych należy w przypadku natrafienia na 

znaleziska archeologiczne stosować się do wymogów konserwatorskich.  

 

Wpływ na zasoby naturalne 
Zasoby naturalne to elementy przyrody, które mają znaczenie dla funkcjonowania 

człowieka. Wśród nich możemy wyliczyć zasoby odnawialne (np. woda, gleba) 

i nieodnawialne (surowce mineralne, energetyczne).  

Wypełnienie zapisów RDW poprzez przygotowanie rozporządzenia umożliwiającego 

dążenie do osiągnięcia celów środowiskowych pozytywnie wpłynie, na jakość i zasoby wód, 

które są jednym z podstawowych zasobów naturalnych. 

 

Niezmiernie ważnym elementem jest utrzymanie odpowiedniej jakości środowiska 

przyrodniczego, który ma ogromny wpływ na walory krajobrazowe analizowanego obszaru. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż zapisy rozporządzenia nie zawsze przyczynią się do 

Wpływ na krajobraz 
Analizowany obszar regionu wodnego Dolnej Wisły odznacza się wysokimi walorami 

krajobrazowymi, związanymi z występującą tu dużą powierzchnią lasów oraz duży udział wód 

powierzchniowych. 

Biorąc pod uwagę zakres realizacji postanowień projektu rozporządzenia oraz aktualny 

wyżej opisany stan krajobrazu można stwierdzić, iż wystąpienie negatywnych oddziaływań 

w tym zakresie nie powinno mieć miejsca. Dążenie do osiągnięcia wskazanych prawem celów 

środowiskowych powinno wpływać pozytywnie na krajobraz terenu.  
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osiągania celów środowiskowych dla obszarów chronionych. Dlatego niezmiernie ważne jest 

by przeanalizować te zagadnienia w kontekście zapisanych wniosków i zweryfikowanie 

rozporządzenia.  

 

Oddziaływania skumulowane 
Wielkość potencjalnego oddziaływania skumulowanego będzie zależna od liczby zadań 

przewidzianych do realizacji na danym obszarze. W miejscach dużej kumulacji zadań 

oddziaływanie to będzie miało większy efekt, natomiast w przypadku zadań o małym 

zakresie ingerencji w środowisko naturalne nawet przy większej ilości zadań będzie ten efekt 

mniejszy, a czasem nawet pomijalny. 
Na etapie prognozy z uwagi na ogólny charakter zapisów rozporządzenia, można 

jedynie zasygnalizować potencjalny wpływ. Oddziaływania te mogę mieć wpływ zarówno na 

elementy przyrodnicze środowiska, jak również generować oddziaływania, na jakość 

powietrza i klimat akustyczny a przez to na zdrowie i komfort życia ludzi. 

Ponadto zgodnie z zapisami przyjętych już dokumentów, realizowane są na niniejszym 

obszarze m.in: działania zgodne z Programem Działań dla Scalonych Części Wód 

Powierzchniowych w Regionie Wodnym Dolnej Wisły, których realizacja wraz z zapisami 

projektu rozporządzenia może być źródłem kumulowania się oddziaływań, w zakresie 

wyznaczania korzystania z wód wykraczającym poza zadania realizowane z programu. 

Bowiem rozporządzenie ma właśnie wspomagać realizacje tych działań. Zgodnie 

z Wojewódzkimi programami udrażniania rzek planuje się do realizacji przepławki dla ryb. 

Porównując zadania programów z zapisami rozporządzenia, które wskazuje cieki, którym 

należy przywrócić ciągłości morfologiczną, można zauważyć powielanie się zadań, więc 

zakres kumulacji oddziaływań nie powinien być znaczący. A w zakresie zadań, które nie 

uwzględnia projekt rozporządzenia wskazuje się potrzebę uzupełnienia tego wykazu, zatem 

działania powinny się pokrywać i zakres oddziaływania skumulowanego powinien być 

ograniczony. Zgodnie z programami małej retencji województw realizacja tych zadań może 

powodować efekt kumulacji oddziaływań. 

 

Potencjalne oddziaływania transgraniczne  
 Obszar regionu obejmuje zlewnie, które bezpośrednio są związane z wodami Bałtyku. 

Ponadto Wisła jest rzeką, która odprowadza z terenu Polski wody do Bałtyku, zatem nie da 

się pominąć silnego powiazania działań realizowanych na terenie regionu wodnego Dolnej 

Wisły z wpływem na wody Bałtyku. 

Możliwe transgraniczne oddziaływanie dokumentu występuje i dotyczy trzech sfer: 
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1. Odprowadzania ścieków do wód, co może mieć wpływ na eutrofizację i czystość 

akwenu Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio lub pośrednio uchodzą cieki 

będące odbiornikami tych ścieków. 

2. Wpływu dokumentu na jakość siedlisk tarłowych ryb anadromicznych, wchodzących 

na tarło do rzek z Morza Bałtyckiego.  

3. Wpływu dokumentu na jakość obszarów wodno-błotnych stanowiących miejsca 

przystankowe i żerowiskowe na międzynarodowych trasach migracji ptaków 

(w szczególności dot. szlaku migracyjnego wzdłuż wybrzeża Bałtyku). 

W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z transgranicznym aspektem oddziaływań, 

które i tak są dalej rozważane i identyfikowane. 

 

− bezpośrednie - związane z dodatkową emisją ścieków do wód, poborem wód, czy 

budową urządzeń piętrzących i regulacyjnych, 

Podsumowanie oddziaływań 
Oddziaływania związane z realizacja zapisów projektu warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły można podzielić na: 

− pośrednie - związane z pracą maszyn budowlanych na etapie budowy, 

− stałe - związane z dodatkową emisją ścieków do wód, poborem wód, czy budową 

urządzeń piętrzących i regulacyjnych, 

− okresowe – związane z awarią potencjalnych urządzeń,  

− pierwotne - oddziaływania związane z dodatkową emisją ścieków do wód, poborem 

wód, czy budową urządzeń piętrzących i regulacyjnych,  

− wtórne - oddziaływania związane z elementami rozkładu emitowanych zanieczyszczeń, 

dodatkowo oddziaływania wynikające z wcześniejszego przekształcenia środowiska. 

 
Wśród określonych oddziaływań można jeszcze wyróżnić oddziaływania: 

− pozytywne (niepogarszanie jakości wód, przywrócenie ciągłości morfologicznej cieków, 

przy założeniu uwzględnienia zaproponowanych korekt rozporządzenia), 

− negatywne (przekształcenie powierzchni terenu, zniszczenie szaty roślinnej, emisja 

zanieczyszczeń do powietrza, hałas, oddziaływanie na niektóre elementy przyrody 

w przypadku braku realizacji wskazań zawartych w prognozie). 

 

2.5. Potencjalne zmiany aktualnego stanu środowiska w przypadku 

braku realizacji dokumentu  
 Dokument dotyczy całego regionu wodnego Dolnej Wisły i zawiera regulacje dotyczące 

w podobnym stopniu wszystkich wód na tym obszarze. Nie ma podstaw do wskazywania 
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fragmentów tego obszaru, które w szczególnym stopniu byłyby dotknięte znaczącym 

oddziaływaniem, ani też fragmentów, na których takie oddziaływanie można by z góry 

wykluczyć. Co najwyżej, istnieją elementy środowiska, w tym struktury przyrodnicze, bardziej 

i mniej wrażliwe na oddziaływania, jakie będą generowane wskutek realizacji dokumentu. To 

zagadnienie jest dalej identyfikowane w dalszych częściach Prognozy. Dlatego 

charakterystyka elementów środowiska dotyczy całego regionu wodnego. 

Jednakże można, w tym punkcie przeprowadzić ogólne rozważania dotyczące potencjalnych 

zmian w przypadku braku realizacji dokumentu na dwóch płaszczyznach: 

1. Skutki braku realizacji dokumentu w odniesieniu do zapisów prawa, 

2. Skutki potencjalnych zmian środowiska w przypadku brak rozporządzenia. 

  Warunki korzystania z wód są narzędziem, którego głównym celem jest wspomaganie 

osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej

1) Umożliwi wypełnienie zapisów PW w zakresie dot. opracowania kolejnego 

dokumentu dotyczącego gospodarowania wodami. 

. 

Zatem realizacja warunków regionu wodnego Dolnej Wisły: 

2)  Umożliwi realizację zadania wskazanego w PGW dorzecza Wisły oraz Programu 

wodno- środowiskowego kraju, w których to dokumentach w ramach zadań 

występuje działanie związane z opracowaniem warunków korzystania z wód regionu 

wodnego. 

Zatem realizacja warunków korzystania z wód regionu wodnego jest dokumentem 

wymaganym, koniecznym do opracowania i wdrożenia. 

 Natomiast w odniesieniu do skutków środowiskowych związanych z brakiem realizacji 

rozporządzenia, należy podkreślić, iż zapisy te mają umożliwić osiągnięcie założonych celów 

środowiskowych. Zatem brak rozporządzenia, skutkuje brakiem dokumentu 

wspomagającego, dążenie do wypełniania tych celów. 

 

3. OCENA DOKUMENTU Z UWAGI NA ODDZIAŁYWANIA NA 

POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

3.1. Możliwość osiągnięcia zamierzonych celów 
Jak już wcześniej wspomniano warunki korzystania z wód regionu wodnego stanowią: 

I. narzędzie do kształtowania sposobu użytkowania zasobów wodnych zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu, przy jednoczesnym uwzględnieniu 

realnego interesu publicznego.  

II. narzędzie umożliwiające realizację działań w celu załagodzenia niekorzystnego 

wpływu, związanego z korzystaniem z wód, na stan tych wód. 
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Warunki korzystania z wód są narzędziem, którego głównym celem jest wspomaganie 

osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

W odniesieniu do pkt. I przeanalizowano, czy projekt rozporządzenia stanowi narzędzie 

kształtowania sposobu użytkowania zasobów wodnych zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju regionu, przy jednoczesnym uwzględnieniu realnego interesu publicznego,  

stwierdzono, że rozporządzenie stanowi takie narzędzie.  

W odniesieniu do pkt. II można zauważyć, że zapisy projektu rozporządzenia regulują kwestie 

dotyczące poboru wód, wprowadzania ścieków, czy też budowy nowych budowli piętrzących 

i regulacyjnych. Zapisy rozporządzenia oprócz zapisów dotyczących korzystania z wód 

zawierają również zapisy, które ograniczają częściowy wpływ związany z tym korzystaniem, 

dążąc do utrzymania tego wpływu na poziomie akceptowalnym. Jednakże w niektórych 

przypadkach zapisy te są niewystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów 

środowiskowych. 

 

Osiąganie celów środowiskowych 

W odniesieniu do głównego celu warunków korzystania z wód regionu: tj. 

wspomagania osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

przeprowadzono dalszą analizę. W rozporządzeniu znajdują się zapisy dotyczące 

szczegółowych wymagań dla stanu wód, wynikających z ustalonych celów środowiskowych. 

Podsumowując wśród JCWP znajdują się takie, dla których osiągnięcie celów 

środowiskowych jest niezagrożone i stosowanie wymagań związanych z korzystaniem z wód 

określonym w projekcie rozporządzenia powinno wspomagać osiągnie tych celów, pod 

warunkiem weryfikacji niektórych zapisów rozporządzenia zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w prognozie. W analizowanym regionie wodnym znajdują się także JCWP, 

dla których wyznaczono derogacje – bądź to czasowe, bądź związane z osiąganiem celów 

mniej rygorystycznych. Realizacja zapisów rozporządzenia (uzupełniona we wskazanym 

zakresie) w przypadku tych JCWP tym bardziej nie powinna stanowić przeszkody w dążeniu 

do osiągania celów, w odroczonym czasie, bądź mniej rygorystycznym wymiarze. 

Analizując również zapisy innych dokumentów wyznaczające cele środowiskowe dla 

tego obszaru: 

I. plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw: 

Realizacja zapisów rozporządzenia w większości zagadnień odpowiada wyznaczonym celom 

określonym w poszczególnych planach zagospodarowania przestrzennego, w których to 

wskazano zadnia dążące do ochrony wód. 

II. Wojewódzkimi programy udrażniania rzek: 

− Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko-pomorskim 

− Projekt programu udrażniania biologicznego rzek województwa warmińsko-mazurskiego 
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− Program udrażniania rzek województwa pomorskiego  

Wykazy rzek „istotnych” w zał. IV są ograniczone (zbyt ubogie) względem „wojewódzkich 
programów udrażniania rzek”. Należy ten wykaz uzupełnić. 

Programy retencjonowania wód powierzchniowych 

Rozporządzenie nie reguluje zagadnień związanych z retencjonowanie wód 
powierzchniowych, bowiem nie jest to wymagane prawem (PW i DW).  

W odniesieniu do możliwości pogodzenia zapisów projektowanego rozporządzenia 
Warunków z postulatami Programu małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015 
powstaje wątpliwość. Jednakże są to raczej wątpliwości, co do zgodności tego Programu ze 
współcześnie obowiązującymi celami środowiskowymi dla wód, a nie zarzutem do 
Warunków, które ustalają to, co jest do osiągnięcia celów środowiskowych konieczne (jak 
zresztą zostanie pokazane dalej, i tak w zbyt małym zakresie).  

3.2. Metody ograniczania niekorzystnych oddziaływań 
Rekomenduje się następujące rozwiązania: 

1. Zmiana proponowanych priorytetów korzystania z wód, w sposób następujący: 

6) na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych 

w stanie nie pogorszonym, 

7) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

socjalno-bytowe, 

8) na odtwarzanie i poprawę stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

9) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,  

10) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa 

2. Przeredagowanie Warunków w taki sposób, by nie stanowiły one, że „dopuszcza się 

określone korzystanie z wód”. W warunkach należy określić, w jaki sposób „ogranicza 

się” korzystanie z wód. Wyraźnie należy zastrzec, że sformułowanie w dokumencie 

ograniczenie jest tylko jednym z wielu ograniczeń, które decydują o możliwości 

poboru wód lub jej braku. O dopuszczalności określonych sposobów korzystania 

z wód decydują także inne przepisy. Dotyczy to w szczególności ustaleń dot. poborów 

wód, zrzutu ścieków, przegradzania cieków innych niż „istotne” nowymi przegrodami. 

3. Zróżnicowanie wymaganego przepływu nienaruszalnego w zależności od wartości 

przyrodniczej poszczególnych rzek. W szczególności, dla rzek cennych przyrodniczo 

(za kryterium można uznać: występowanie ryb łososiowatych lub występowanie 

roślinności włosienicznikowej lub przepływanie przez obszary chronione), przepływ 

nienaruszalny nie powinien schodzić poniżej 1,0 x SNQ.  
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4. Wyraźne wskazanie, że wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego dotyczy całej 

długości koryta rzecznego, tj. do przepływu nienaruszalnego nie wlicza się wody 

pobieranej zwrotnie, np. na turbiny MEW. 

5. Wskazanie rzek, dla których stosuje się pełną ochronę reżimu hydrologicznego przed 

nadmiernymi poborami wód, wymagając np. by niezależnie od gwarancji przepływu 

nienaruszalnego, pobór przy przepływach wyższych od 111% przepływu 

nienaruszalnego nie mógł przekroczyć 10% przepływu aktualnego. 

6. Wskazanie, że w ogóle zabrania się odprowadzania ścieków do jezior lobeliowych 

i ich zlewni. 

7. Wskazanie rzek włosienicznikowych i ich zlewni, a przynajmniej rzek 

włosienicznikowych chronionych w obszarach Natura 2000 wraz z całością ich zlewni 

powyżej obszaru, jako odbiorników, do których nie można wyrażać zgody na 

odprowadzanie ścieków ponadnormatywnych, tak samo jak do wód „szczególnie 

zagrożonych”. Podobnie należałoby wskazać mezotroficzne jeziora ramieniowe 

i jeziora z populacjami siei i sielawy, a w szczególności ująć tak wszystkie jeziora na 

obszarach Natura 2000 chroniących jeziora wraz z ich dopływami. Załącznik 7 

przekształcić na listę wód nie tylko „zagrożonych”, ale także „szczególnie 

wrażliwych”. 

8. Rewizja i znaczące uzupełnienie listy cieków, dla których zachowanie ciągłości 

morfologicznej jest warunkiem osiągnięcia dobrego stanu / potencjału - 

z uwzględnieniem nie tylko ogólnopolskiego opracowania Błachuty i in. (2010) 

i uzupełnieniem pominiętych dopływów, ale także z uwzględnieniem wojewódzkich 

programów udrażniana rzek, „wiedzy lokalnej” z operatów rybackich, z wiedzy 

użytkowników rybackich. Załącznik powinien wymieniać nie tylko ciek główny, ale 

także dopływy mające znaczenie, jako droga do miejsc tarliskowych i same miejsca 

tarliskowe. 

9. Dodanie głowacza białopłetwego i minogów do „gatunków wskaźnikowych”, 

ustalenie dla nich odpowiedniego normatywu przepławek i wskazanie rzek, na 

których musiałby on zostać zastosowany. 

10. Usunięcie wszystkich zapisów dopuszczających kontynuację obecnego korzystania 

z wód, nawet niezgodnego z Warunkami. Nie spowoduje to automatycznego zakazu 

korzystania z wód na podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. Da jednak 

podstawę prawną do ew. wszczynania procedur uchylania takich pozwoleń na 

podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 PW. 
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3.3. Rozwiązania alternatywne 
Przepisy krajowe i unijne regulujące procedury przeprowadzania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wskazują, aby zamieści w dokumencie prognozy informację 

o możliwych alternatywnych rozwiązaniach do rozwiązań zwartych w dokumencie 

ocenianym. Należy podkreślić, iż zapisy dyrektywy o strategicznych ocenach (dyrektywa SEA) 

wskazują, iż należy opisać rozsądne alternatywy, lub należy opisać przyczynę, dlaczego nie 

można wskazać tych rozwiązań. 
W przypadku analizowanego dokumentu tematykę dot. rozwiązań alternatywnych można 

odnieść do: 

− Analizy dotyczącej poprawności sformułowanych zapisów i ewentualnej ich 

modyfikacji,  

− Doboru środków, które mają służyć osiąganiu celu. 

 
W odniesieniu do elementu dot. poprawności sformułowanych zapisów i ewentualnej ich 

modyfikacji: 

Przeprowadzając krótką ocenę powiazań projektu rozporządzenia z powyższymi 

dokumentami i aktami prawa nie zaobserwowano w większości przypadków sprzeczności 

pomiędzy zapisami rozporządzenia a wyznaczonymi celami w innych dokumentach. Jednakże 

z uwagi na pewne zapisy w aktualnej formie rozporządzenia, wypełnienie przepisów RDW 

w zakresie zapobieżenia pogarszaniu stanu wód i osiągnięcie przynajmniej dobrego ich 

stanu, powoduje nie dotrzymanie tych warunków. 

 
− Rozważenie rozwiązań alternatywnych dotyczących doboru środków, które mają służyć 

osiąganiu celu. 

Same założenia przedstawione w analizowanym projekcie powinny mieć pozytywny wpływ 

na środowisko naturalne. Jednakże z uwagi na brak możliwości dotrzymania określonych 

celów, zaproponowano pewne zabiegi dotyczące doboru środków w powiązaniu ze 

zmianami zapisów rozporządzenia.  

 

4. PROPONOWANE METODY ANALIZY REALIZACJI DOKUMENTU 
Dokument jest elementem programu środków mających służyć osiąganiu celów 

środowiskowych wynikających z ustawy Prawo Wodne. W związku z taką funkcją 

dokumentu, niepotrzebny jest odrębny monitoring skutków realizacji jego postanowień, 

ponieważ skutki te są tożsame ze stanem wód – to monitoring stanu wód, prowadzony 

zgodnie z ustawą Prawo Wodne i aktami wykonawczymi do niej, a wykonujący zobowiązania 

wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej, będzie podstawą do oceny skutków realizacji 
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postanowień dokumentu. Konieczny będzie natomiast monitoring rzeczywistego wdrażania 

Warunków, w sensie przestrzegania ich ustaleń.  

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Warunki korzystania z wód regionu wodnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne są jednym z podstawowych dokumentów planistycznych 

w zakresie gospodarowania wodami.  

Warunki korzystania z wód są narzędziem, którego głównym celem jest wspomaganie 

osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w wyniku realizacji polityki 

i działań umożliwiających niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz optymalizację 

rezultatów wprowadzenia programów działań, których głównym zadaniem jest usuwanie 

niekorzystnych zmian w stanie wód oraz ograniczanie niekorzystnych presji mogących 

prowadzić do pogorszenia stanu wód. 

Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły określa: 

I.  szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych (dział II projektu rozporządzenia);  

II. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych (dział III projektu rozporządzenia);  

III. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części 

albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych 

celów środowiskowych (dział IV projektu rozporządzenia). 

W rozporządzeniu znajdują się zapisy dotyczące szczegółowych wymagań dla stanu 

wód, wynikających z ustalonych celów środowiskowych: dla jednolitych części wód 

powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, dla sztucznych 

i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód 

podziemnych, dla obszarów chronionych. 

Zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego opracowaniem, w których zawarto 

JCWP zagrożone nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych wynika, że: 

− 255 JCWP - zagrożonych jest nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych, 

− 205 JCWP – nie jest zagrożonych osiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych. 

Realizacja zapisów projektu rozporządzenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły może być źródłem oddziaływań związanych głównie 

z wprowadzeniem do wód powierzchniowych dodatkowych ładunków zanieczyszczeń, które 

to mogą sprzyjać eutrofizacji biogenów, substancji biodegradowalnych, zawiesin itp., 

poborem wód, korzystaniem z wód związanym z piętrzeniem na ciekach oraz zmianami 

ukształtowania i zagospodarowania terenu generowanego powstaniem nowych budowli 

piętrzących i regulacyjnych cieków.    
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W zakresie oddziaływań transgranicznych: możliwe transgraniczne oddziaływanie 

dokumentu występuje i dotyczy trzech sfer: 

1. Odprowadzania ścieków do wód, co może mieć wpływ na eutrofizację i czystość 

akwenu Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio lub pośrednio uchodzą cieki 

będące odbiornikami tych ścieków. 

2. Wpływu dokumentu, na jakość siedlisk tarłowych ryb anadromicznych, 

wchodzących na tarło do rzek z Morza Bałtyckiego.  

3. Wpływu dokumentu, na jakość obszarów wodno-błotnych stanowiących miejsca 

przystankowe i żerowiskowe na międzynarodowych trasach migracji ptaków 

(w szczególności dot. szlaku migracyjnego wzdłuż wybrzeża Bałtyku). 

W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z transgranicznym aspektem 

oddziaływań, które i tak są dalej rozważane i identyfikowane. 

Dokument jest elementem programu środków mających służyć osiąganiu celów 

środowiskowych wynikających z ustawy Prawo Wodne. W związku z taką funkcją 

dokumentu, niepotrzebny jest odrębny monitoring skutków realizacji jego postanowień, 

ponieważ skutki te są tożsame ze stanem wód – to monitoring stanu wód, prowadzony 

zgodnie z ustawą Prawo Wodne i aktami wykonawczymi do niej, a wykonujący zobowiązania 

wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej, będzie podstawą do oceny skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

Analizowany projekt rozporządzenia stanowi krok w kierunku celu dot. zapobiegania 

pogarszaniu stanu wód i osiągnięcia przynajmniej dobrego ich stanu, w porównaniu do stanu 

obecnego, ale są niewystarczające do jego osiągnięcia. Zapisy Warunków dopuszczające 

kontynuację aktualnego korzystania z wód, nawet niezgodnego z Warunkami i nawet 

przyczyniającego się do pogarszania stanu wód lub utrzymywania ich stanu poniżej dobrego, 

są sprzeczne z wymaganymi terminami osiągnięcia celów środowiskowych RDW. 

W wyniku przeprowadzonych analiz oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska, w tym na przyrodę ocenianego regionu, zaproponowano pewne zmiany zapisów 

rozporządzenia. 

Rekomenduje się następujące rozwiązania: 

1) Zmiana proponowanych priorytetów korzystania z wód, w sposób następujący: 

1. na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych 

w stanie nie pogorszonym, 

2. do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

socjalno-bytowe, 

3. na odtwarzanie i poprawę stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

4. na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz  farmaceutycznych,  

5. na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa, 
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2) Przeredagowanie Warunków w taki sposób, by nie stanowiły one, że „dopuszcza się 

określone korzystanie z wód”. W warunkach należy określić, w jaki sposób „ogranicza 

się” korzystanie z wód. Wyraźnie należy zastrzec, że sformułowanie w dokumencie 

ograniczenie jest tylko jednym z wielu ograniczeń, które decydują o możliwości 

poboru wód lub jej braku. O dopuszczalności określonych sposobów korzystania 

z wód decydują także inne przepisy. dotyczy to w szczególności ustaleń dot. poborów 

wód, zrzutu ścieków, przegradzania cieków innych niż „istotne” nowymi przegrodami. 

3) Zróżnicowanie wymaganego przepływu nienaruszalnego w zależności od wartości 

przyrodniczej poszczególnych rzek. W szczególności, dla rzek cennych przyrodniczo 

(za kryterium można uznać: występowanie ryb łososiowatych lub występowanie 

roślinności włosienicznikowej lub przepływanie przez obszary chronione), przepływ 

nienaruszalny nie powinien schodzić poniżej 1,0 x SNQ.  

4) Wyraźne wskazanie, że wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego dotyczy całej 

długości koryta rzecznego, tj. do przepływu nienaruszalnego nie wlicza się wody 

pobieranej zwrotnie, np. na turbiny MEW. 

5) Wskazanie rzek, dla których stosuje się pełną ochronę reżimu hydrologicznego przed 

nadmiernymi poborami wód, wymagając np. by niezależnie od gwarancji przepływu 

nienaruszalnego, pobór przy przepływach wyższych od 111% przepływu 

nienaruszalnego nie mógł przekroczyć 10% przepływu aktualnego. 

6) Wskazanie, że w ogóle zabrania się odprowadzania ścieków do jezior lobeliowych 

i ich zlewni. 

7) Wskazanie rzek włosienicznikowych i ich zlewni, a przynajmniej rzek 

włosienicznikowych chronionych w obszarach Natura 2000 wraz z całością ich zlewni 

powyżej obszaru, jako odbiorników, do których nie można wyrażać zgody na 

odprowadzanie ścieków ponadnormatywnych, tak samo jak do wód „szczególnie 

zagrożonych”. Podobnie należałoby wskazać mezotroficzne jeziora ramieniowe 

i jeziora z populacjami siei i sielawy, a w szczególności ująć tak wszystkie jeziora na 

obszarach Natura 2000 chroniących jeziora wraz z ich dopływami. Załącznik 7 

przekształcić na listę wód nie tylko „zagrożonych”, ale także „szczególnie 

wrażliwych”. 

8) Rewizja i znaczące uzupełnienie listy cieków, dla których zachowanie ciągłości 

morfologicznej jest warunkiem osiągnięcia dobrego stanu / potencjału - 

z uwzględnieniem nie tylko ogólnopolskiego opracowania Błachuty i in. (2010) 

i uzupełnieniem pominiętych dopływów, ale także z uwzględnieniem wojewódzkich 

programów udrażniana rzek, „wiedzy lokalnej” z operatów rybackich, z wiedzy 

użytkowników rybackich. Załącznik powinien wymieniać nie tylko ciek główny, ale 
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także dopływy mające znaczenie, jako droga do miejsc tarliskowych i same miejsca 

tarliskowe. 

9) Dodanie głowacza białopłetwego i minogów do „gatunków wskaźnikowych”, 

ustalenie dla nich odpowiedniego normatywu przepławek i wskazanie rzek, na 

których musiałby on zostać zastosowany. 

10) Usunięcie wszystkich zapisów dopuszczających kontynuację obecnego korzystania 

z wód, nawet niezgodnego z Warunkami. Nie spowoduje to automatycznego zakazu 

korzystania z wód na podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. Da jednak 

podstawę prawną do ew. wszczynania procedur uchylania takich pozwoleń na 

podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 PW. 
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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa sporządzenia prognozy 
1.1.1. Podstawa prawna i tryb postępowania 

Niniejszy dokument prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły został opracowany zgodnie z postanowieniami umowy 

nr 72/2012 z dnia 19 września 2012r., zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 Gdańsk, a firmą Pectore – Eco Sp. z o.o. Al. 

Przyjaźni 7/2, Gliwice.  

Zgodnie z zapisami w/w umowy prognoza została opracowana z uwzględnieniem 

zapisów art. 51 oraz art. 52 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Ponadto 

w dokumencie prognozy odniesiono się do zapisów wskazanych w pismach otrzymanych od 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego, 

określających zakres i stopień szczegółowości informacji, jakie powinny zostać zawarte 

w niniejszej prognozie. Pisma stanowią załącznik nr 7. 

Konieczność opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla analizowanego 

dokumentu „Warunków…” wynika wprost z przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 

z późn. zm.) a dokładnie z zapisów art. 46 w/w Ustawy, w którym to określono, iż „(…) plany 

lub programy w dziedzinie (...) gospodarki wodnej (...)” wymagają przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognoz oddziaływania 

na środowisko (art. 51 ust. 1 w/w Ustawy). Wobec powyższego obowiązek ten dotyczy 

również analizowanego dokumentu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Dolnej Wisły.  

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami prawa, w myśl art. 46 organ 

administracji, w tym przypadku Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej 

opracowujący projekt dokumentu, jakim są „Warunki…”, zobligowany jest do 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której musi 

zostać zapewniony udział społeczeństwa oraz zobowiązany jest do sporządzenia prognozy 

oddziaływania na środowisko. 
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Dokument prognozy powinien (zgodnie z art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 52 ust. 2 

ustawy1

− zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami; 

 z dnia 3 października 2008 r.): 

− zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

– zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu programu oraz częstotliwości ich przeprowadzania; 

– zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 

– zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

– określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu; 

– określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem; 

– określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia realizacji projektu programu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.); 

– określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu 

programu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu; 

– określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 

oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, 

wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, 

dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i 

między oddziaływaniem na te elementy; 

– określać wpływ realizacji ustaleń programu na stan i funkcjonowanie obszarów 

podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), a w szczególności na stan siedlisk 

przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz integralność i spójność 

obszarów Natura 2000, uwzględniając zarówno obszary wyznaczone jak i projektowane 

                                                      
1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.) 
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oraz potencjalne (ekosystemy, siedliska i gatunki wodne zależne od wody a także 

korytarze ekologiczne); 

– przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

– przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie programu 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 

tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy (biorąc pod uwagę cele i zasięg geograficzny projektu programu oraz cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru).  

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być 

opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do 

zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego 

dokumentu w procesie opracowania projektów dokumentów z nim powiązanych. 

Dodatkowo w prognozie uwzględnia się informacje zawarte w prognozach 

oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów 

powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania (art. 52 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r.) 

Ponadto zgodnie z art. 52 Dyrektywy SEA3

W przypadku, gdy planowana realizacja dokumentu obejmuje obszar więcej niż 

dwóch województw organem właściwym w sprawie opiniowania i uzgadniania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny (art. 58 ust. 3, art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 

 prognoza powinna zawierać rozsądne 

rozwiązania alternatywne uwzględniające cele i geograficzny zasięg projektu. Analizując ten 

zapis należy zwrócić uwagę, że takie kwestie mogą być ocenione w najbardziej odpowiedni 

sposób na innych szczeblach postępowania np. uzyskiwania decyzji środowiskowych. 

                                                      
2 5.1. W przypadku, gdy na mocy art. 3 ust. 1 wymagana jest ocena wpływu na środowisko, przygotowuje się 

sprawozdanie, w którym zostanie zidentyfikowany, opisany i oszacowany potencjalny znaczący wpływ na 
środowisko wynikający z realizacji planu lub programu oraz rozsądne rozwiązania alternatywne 
uwzględniające cele i geograficzny zasięg planu lub programu (…) 
5.2. Sprawozdanie dotyczące środowiska, przygotowane zgodnie z ust. 1, zawiera informacje, które mogą być 
racjonalnie wymagane, z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy i metod oceny, zawartości i poziomu 
szczegółowości planu lub programu, jego stadium w procesie podejmowania decyzji oraz zakresu, w jakim 
niektóre sprawy mogą zostać właściwiej ocenione na różnych etapach tego procesu, w celu uniknięcia 
powielania oceny (…) 

3 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko 
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3 października 2008 r.). Dlatego też organ opracowujący dokument uzgodnił z w/w organami 

zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie (załącznik nr 7). 

Organ opracowujący dokument poddaje opinii w/w organom projekt prognozy wraz 

z projektem dokumentu, który został poddany ocenie w ramach tej prognozy oraz zapewnia 

udział społeczeństwa w myśl przepisów działu III rozdz. 1 i 3 Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 

poz. 1227 z późn. zm.).  

Organ odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko zobowiązany jest do rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie udziału 

społeczeństwa a także wziąć pod uwagę zarówno ustalenia wynikające z prognozy jak 

i opinie organów tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

Ponadto do przyjętego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 3 w/w Ustawy załącza się 

pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu 

w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

− ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

− opinie właściwych organów: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego, 

− zgłoszone uwagi i wnioski, 

− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu, 

− wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone. 

Należy także nadmienić, iż zgodnie z art 55 ust. 2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

projekt dokumentu nie może zostać przyjęty, jeżeli z oceny wynika, że może on znacząco 

negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a jednocześnie nie zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

1.1.2. Przedmiot i cel prognozy 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie prognozy oddziaływania na 

środowisko dla projektu rozporządzenia warunków korzystania z wód Regionu Wodnego 

Dolnej Wisły. Projekt ten określa szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające 

z ustalonych celów środowiskowych oraz priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. 

Ponadto określa ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego niezbędne 

do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 

mailto:biuro@pectore-eco.pl�


„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły” 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-
259-36-39  tel. 32 231 00 70, fax 32 231 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 
9 

Głównymi celami prognozy jest: 

1. Ocena stopnia uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym, 

2. Zidentyfikowanie oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska wynikające 

z zakresu i przedstawionych do realizacji w projekcie zapisów.  

 

Ponadto poprzez identyfikację i ocenę poszczególnych oddziaływań, wskazanie 

działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie bądź kompensację przyrodniczą 

negatywnych wpływów na środowisko tychże oddziaływań. A w konsekwencji, w celu 

weryfikacji zaproponowanych zapisów wskazanie monitoringu, umożliwiającego 

sprawdzenie efektywności przedstawionych zapisów. 

Zatem zadaniem prognozy jest zasygnalizowanie ewentualnych potencjalnych 

zagrożeń dla środowiska. Celem prognozy jest również rozważenie oddziaływania o zasięgu 

transgranicznym. 

 

1.2. Metoda opracowania prognozy 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły zawiera oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego 

i kulturowego, analizuje zgodność celów projektu z celami ustanowionymi na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym. Następnie w prognozie oceniono charakter oddziaływań 

wynikających z realizacji dokumentu. Rozważono minimalizacje ewentualnych negatywnych 

oddziaływań na środowisko oraz zaproponowano monitoring skutków realizacji projektu. 

 Przeprowadzenie powyższych analiz dokonano poprzez realizację poszczególnych 

etapów, m.in.: 

1. Zgromadzono niezbędne materiały, takie jak raporty środowiskowe, dostępne 

charakterystyki terenu, mapy, umożliwiające charakterystykę aktualnego stanu 

środowiska objętego potencjalnym oddziaływaniem. 

2. Zgromadzono dokumenty strategiczne, akty prawa krajowego i wspólnotowego – 

umożliwiające scharakteryzowanie wyznaczonych dla tego obszaru celów 

środowiskowych oraz zapisów istotnych dla realizacji niniejszego projektu. 

3.  Ustalono zakres prognozy i wyznaczono kryteria oceny. 

4. Przeanalizowano przyrodnicze aspekty analizowanego obszaru, w odniesieniu do 

analizowanego regionu. 

5. Przeanalizowano założone cele i zadania przedstawione w ocenianym 

dokumencie. 
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6. Przeanalizowano, a następnie odniesiono się do poziomu zgodności celów 

środowiskowych pomiędzy analizowanym dokumentem a celami ustanowionymi 

w dokumentach na szczeblu międzynarodowym i krajowym. 

7. Po przeprowadzonych analizach wskazanych w powyższych punktach, autorzy 

ustali rodzaj i skale oddziaływania na środowisko zapisów wskazanych 

w dokumencie „Warunków…” ze szczegółowością odpowiadającą charakterowi 

dokumentu. Podstawową metodą prognostyczną była kameralna analiza ustaleń 

dokumentu, w porównaniu z celami ochrony środowiska i przyrody, możliwymi do 

zidentyfikowania na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Zebrano kluczowe 

informacje o cennych i chronionych elementach przyrody w regionie. Zestawienie 

to posłużyło orientacji, jakie są potrzeby wodne chronionych elementów przyrody 

regionu i w jakich zakresach potrzeby te mogą interferować z ustaleniami 

Warunków, tj., w jakim zakresie wdrożenie Warunków może wpłynąć na 

zaspokojenie tych potrzeb. Jednak, ze względu na ogólny charakter Warunków, 

analiza ta nie sięga do poziomu szczegółowości poszczególnych obiektów 

przyrodniczych, lecz opiera się na ogólnej identyfikacji oddziaływań, jakie mogą 

wystąpić. 

8. Po przeprowadzonych analizach oddziaływania sformułowano zalecenia 

dotyczące minimalizacji znaczących oddziaływań. Biorąc pod uwagę charakter 

dokumentu, jakim jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, 

rozwiązania minimalizacyjne mogły być zaproponowane dla tych zapisów, które 

mogą przynieść najbardziej negatywne skutki. 

9. Przeanalizowano potencjalny wpływ transgraniczny na obszary ościennych 

Państw i wody Bałtyku. 

10. Określono także wpływ na środowisko w przypadku braku realizacji postanowień 

zapisanych w projekcie. 

11. Po przeanalizowaniu i opracowaniu powyższych punktów powstała prognoza, 

która wraz z dokumentem ocenianym zostanie poddana konsultacjom 

społecznym oraz opiniowaniu przez odpowiednie organy (Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego). 

 

Należy podkreślić, iż prognoza jest dokumentem mającym charakter rozpoznawczy, 

wskazując na potencjalne skutki realizacji ocenianego projektu na obszar regionu wodnego 

Dolnej Wisły. Szczegółowa analiza oddziaływania poszczególnych elementów, zadań 

realizowana jest zawsze na etapie oceny oddziaływania na środowisko w momencie 

projektowania konkretnych inwestycji. 
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Zatem analiza wpływu na poszczególne komponenty środowiska została opracowana 

zgodnie z poziomem szczegółowości ocenianego dokumentu.  

Realizując poszczególne elementy prognozy opierano się na dostępnych materiałach 

i raportach środowiskowych oraz materiałach przekazanych przez Zamawiającego. 

Opisując oddziaływania opierano się o prognozowanie poprzez analogię, biorąc pod 

uwagę charakter oddziaływań opisany w innych dostępnych dokumentach posiadających 

podobny charakter. 

 

1.3. Cel i treść analizowanego dokumentu  
Warunki korzystania z wód regionu wodnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie 

gospodarowania wodami. Jednocześnie są ważnym instrumentem zarządzania zasobami 

wodnymi. Stanowią nadrzędny dokument nad pozwoleniami wodnoprawnymi. Należy 

zaznaczyć, iż ograniczenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

uwzględnia się m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zatem zapisy 

zawarte w niniejszym dokumencie mogą prowadzić do ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska. 

Warunki stanowią narzędzie do kształtowania sposobu użytkowania zasobów 

wodnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu realnego interesu publicznego. Jednocześnie są narzędziem umożliwiającym 

realizację działań w celu załagodzenia niekorzystnego wpływu, związanego z korzystaniem 

z wód, na stan tych wód. 

Warunki korzystania4

                                                      
4 Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód 

zlewni, Pracownia Gospodarki Wodnej „PRO WODA”2008 r. 

 z wód są narzędziem, którego głównym celem jest 

wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w wyniku 

realizacji polityki i działań umożliwiających niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz 

optymalizację rezultatów wprowadzenia programów działań, których głównym zadaniem 

jest usuwanie niekorzystnych zmian w stanie wód oraz ograniczanie niekorzystnych presji 

mogących prowadzić do pogorszenia stanu wód. 

Analizowany projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły 

realizowany jest dla obszaru obejmującego teren o powierzchni 35 077 km2, położonego na 

obszarze trzech województw tj.: pomorskiego 46,2%, kujawsko – pomorskiego 31,3%, 

warmińsko-mazurskiego 22,5%. Dokładana charakterystyka obszaru znajduje się w rozdziale 

2.2. niniejszej prognozy. 
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Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły określa: 

1.  szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych (dział II projektu rozporządzenia);  

2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych (dział III projektu rozporządzenia);  

3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części 

albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych 

celów środowiskowych (dział IV projektu rozporządzenia). 

Dział II rozporządzenia 

W dziale II rozporządzenia określono szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód, 

wynikające z ustalonych celów środowiskowych tj.: 

 

Tabela 1.3/1. Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych (Projekt rozporządzenia, 2012 r.) 

Części wód Cel środowiskowy 
zgodny z PW 

Wymagania stawianie niniejszym rozporządzeniem 

dla jednolitych części 
wód 
powierzchniowych 
niewyznaczonych 
jako sztuczne lub 
silnie zmienione 

ochrona, poprawa 
oraz przywracanie 
stanu jednolitych 
części wód 
powierzchniowych, 
tak aby osiągnąć 
dobry stan tych wód 
 

1) stan jednolitej części wód był dobry,  
2) wskaźniki jakości według rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. umożliwiały 
sklasyfikowanie jednolitej części wód w I lub II klasie 
jakości, 

3) stan żadnego z elementów jakości określonych w 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych nie ulegał pogorszeniu, w tym w 
szczególności nie następowało przeklasyfikowanie 
żadnego wskaźnika jakości wód do wartości 
odpowiadających klasie gorszej według 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r.. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych.  

dla sztucznych i silnie 
zmienionych 
jednolitych części 
wód 
powierzchniowych 

ochrona tych wód 
oraz poprawa ich 
potencjału i stanu, tak 
aby osiągnąć dobry 
potencjał ekologiczny 
i dobry stan 
chemiczny sztucznych 
i silnie zmienionych 
jednolitych części wód 
powierzchniowych. 

1) potencjał jednolitej części wód był dobry,  
2) wskaźniki jakości według rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.. umożliwiały 
sklasyfikowanie jednolitej części wód w I lub II klasie 
jakości, 

3) stan żadnego z elementów jakości określonych w 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych nie ulegał pogorszeniu, w tym w 
szczególności nie następowało przeklasyfikowanie 
żadnego wskaźnika jakości wód do wartości 
odpowiadających klasie gorszej według 
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Części wód Cel środowiskowy 
zgodny z PW 

Wymagania stawianie niniejszym rozporządzeniem 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r.. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych.  

jednolitych części 
wód podziemnych 

1) zapobieganie lub 
ograniczanie 
wprowadzania do 
nich zanieczyszczeń;  

2) zapobieganie 
pogorszeniu oraz 
poprawa ich stanu;  

3) ochrona i 
podejmowanie 
działań 
naprawczych, a 
także zapewnianie 
równowagi między 
poborem a 
zasilaniem tych 
wód, tak aby 
osiągnąć ich dobry 
stan. 

1) stan jednolitej części wód sklasyfikowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008r  w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
wód podziemnych był dobry. 

 

dla obszarów 
chronionych, 

osiągnięcie norm i 
celów wynikających z 
przepisów 
szczególnych na 
podstawie których te 
obszary zostały 
utworzone, o ile nie 
zawierają one w tym 
zakresie odmiennych 
postanowień. 

1) dla obszarów o których mowa w art. 113 ust 4 pkt. 
1 ustawy – spełnienia wymagań wynikających z 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 
listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia.    

2) dla obszarów, o których mowa w art. 113 ust. 4 
pkt. 3 ustawy – spełnienia w kąpielisku lub miejscu 
wyznaczonym do kąpieli wymagań określonych  w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 
2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu 
wykorzystywanym do  kąpieli (Dz. U. z dnia 22 
kwietnia 2011 r.). 

3) dla obszarów, o których mowa w art. 113 ust. 4 
pkt. 6 ustawy –  
a) osiągnięcia stanu wód zapewniającego w 

zakresie elementów tego stanu warunki do 
pożądanego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków dla ochrony 
których wyznaczono te obszary,  

b) usunięcia lub oddalenia niebezpieczeństwa 
zagrożeń odnoszących się do stanu wód, 
zidentyfikowanych w planach ochrony, 
planach zadań ochronnych lub zadaniach 
ochronnych tych obszarów, jeśli zostały 
ustanowione. 
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W kolejnym pkt. rozporządzenia określono, iż korzystnie z wód nie może wpływać na 

zmniejszanie przepływu cieków poniżej przepływu nienaruszalnego5. Wielkość tego 

przepływu nie może być niższa od wielkości obliczonej metodą, w której minimalna 

akceptowalna wartość hydrobiologicznego przepływu nienaruszalnego zostaje określana 

jako iloczyn współczynnika „k” (zależnego od typu hydrologicznego cieku) oraz wielkości 

średniego niskiego przepływu (SNQ)6

− cieki lub ich odcinki, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej 

jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału 

ekologicznego wód, 

.  

W odniesieniu do wód podziemnych określono, iż korzystanie z tych wód nie może 

powodować stałego obniżenia zwierciadła lub ciśnienia tych wód, oraz napływu wód słonych 

pogarszania się stanu ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenia naturalnego 

zasilania wód powierzchniowych. 

Kolejny fragment rozporządzenia dotyczy m.in. zabudowy hydrotechnicznej wód 

powierzchniowych, dla której określono konieczność utrzymania lub przywracania 

naturalnych warunków morfologicznych, w tym w szczególności ciągłości morfologicznej, 

niezbędnej do skutecznej ochrony składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na 

poziomie odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód. 

Wprowadzono podział wód powierzchniowych na: 

1) cieki lub ich odcinki, dla których 

a) brak ciągłości morfologicznej zidentyfikowano jako zagrożenie w planach 

ochrony, planach zadań ochronnych bądź zadaniach ochronnych 

ustanowionych dla form ochrony przyrody, 

b) przywrócenie ciągłości morfologicznej zidentyfikowano jako cel ochrony lub 

jako działanie ochronne w planach ochrony, planach zadań ochronnych bądź 

zadaniach ochronnych ustanowionych dla form ochrony przyrody, 

c) ciągłość morfologiczna jest warunkiem osiągnięcia pożądanego właściwego 

stanu ochrony gatunku lub gatunków dla ochrony których wyznaczono obszar 

Natura 2000. 

 

 

                                                      

5 przepływ nienaruszalny – przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego 
w cieku wodnym (projekt rozporządzenia, 2012r.); 

 
6 SNQ - średnia z najmniejszych przepływów rocznych; 
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Tabela nr 1.3/2. Wykaz cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości 

morfologicznej występujące w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły (projekt 

rozporządzenia, 2012 r.) 

Lp. Ciek określenie odcinka cieku 
kilometraż wg 

MPHP 

1 Wisła 
od ujścia do Bałtyku do granicy regionu wodnego 

Dolnej Wisły 
0,0 – 260,0 

2 Drwęca od ujścia do Wisły do ujścia rzeki Wel 0,0 -152,3 
3 Słupia od ujścia do Bałtyku do ujścia Kamienicy 0,0 - 84,5 
4 Łeba od ujścia do Bałtyku do ujścia Węgorzy 0,0 – 64,0 

5 Reda od ujścia do Bałtyku do ujścia Bolszewki 0,0 – 28,0 

 Łupawa od  ujścia do Bałtyku do ujścia Bukowiny 0,0 – 82,6 

1 Nogat Od ujścia do Zalewu Wiślanego do Wisły (km) 0,0 – 62,0 

2  Elbląg Od ujścia do Zalewu Wiślanego do jez. Drużno 0,0-17,0 

3   Pasłęka  Od ujścia do Zalewu Ziślanego do stopnia EW 
Pierzchały 

0,0-25,2 

4 Wda  Od ujścia do Wisły do zapory EW Grodek 0,0-24,0 

5 Drwęca Od ujścia Wel do jez. Drwęckiego 152,3 – 188,0 

 Wel od ujścia do jez. Lidzbarskiego 0,0-40,0 

6 Brda  Od ujścia do Wisły do zapory EW Koronowo 0,0-30,3 

7 Bauda Od ujścia do Zalewu Wiślanego do ujścia Dzikówki 0,0-32,0 

8 Osa Od ujścia do wisły do jez. Trupel 0,0 – 73,8 

9 Wierzyca Od ujścia do Wisły do Małej Wierzycy 0,0 – 113,6 

 

W projekcie rozporządzenia ustalono reprezentatywne gatunki ryb, których 

wymagania spełniają wymagania pozostałych gatunków ryb, występujących w danym cieku 

lub jego odcinku, warunkujące skuteczność urządzeń udrażniających.  

Dodatkowo wskazano minimalne warunki techniczne, jakie mają spełniać urządzenia 

udrażniające w zależności od reprezentatywnych gatunków ryb (załącznik do projektu 

rozporządzenia). 

W dziale III rozporządzenia ustalono priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, tj.: 

− do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

socjalno – bytowe; 

− na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

− na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

− na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa. 

Ustalone priorytety obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na 

jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika. 

W dziale IV projektu rozporządzenia znajdują się ograniczenia w korzystaniu z wód na 

obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód 

niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 
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Zgodnie z zapisami tego działu: 

1. pobór wód powierzchniowych może być realizowany pod warunkiem zachowania 

przepływu nienaruszalnego; 

2. w pozwoleniach wodnoprawnych, przy ustalaniu wymagań wynikających 

z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego wprowadzono obowiązek 

określania oprócz wartości przepływu nienaruszalnego również sposobu realizacji; 

3. dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych pod warunkiem, 

że nie będzie to powodować przekwalifikowania stanu lub potencjału wód 

odbiornika do gorszego. 

4. wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych 

będących dopływami jezior możliwa jest tylko wtedy, gdy odpływ ścieków 

następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym oraz ścieki dopływają do jeziora w 

sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny i nie zachodzi 

przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego czasu dopływu do 

jeziora; 

5. dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych7

6. w przypadku przegradzania nowymi budowlami cieków dopuszczono ich 

stosowanie pod warunkiem wyposażenia ich w urządzenia zapewniające 

swobodną migrację ryb reprezentatywnych dla danego cieku. Przegradzanie 

nowymi budowlami piętrzącymi i regulacyjnymi cieków lub ich odcinków 

wskazanych jako szczególnie istotne lub istotne pod względem zachowania 

ciągłości morfologicznej w granicach obszaru dorzecza Wisły zostało dopuszczone 

tylko w przypadku warunków wskazanych w art.38j ustawy Prawo wodne, 

określającym cele środowiskowe i zasady ochrony wód; 

, które są zagrożone 

nieosiągnięciem celów środowiskowych, ich stan nie pozwala na wprowadzenie 

ścieków o wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe dopuszczalne 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm); 

7. ponadto określono, iż dopuszcza się wykonanie i użytkowanie budowli 

poprzecznej o wysokości progu nie większej niż 0,30 m bez wyposażania jej 

w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb pod warunkiem, że budowla 

ta wyposażona jest w przelew zapewniający koncentrację przepływu wody przy 

                                                      
7 jednolite części wód powierzchniowych - rozumie się przez to jednolite części wód powierzchniowych 

w rozumieniu z art. 9 ust. 1 pkt 4c) ustawy Prawo wodne, (projekt rozporządzenia, 2012r.); 
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przepływie SNQ, na głębokość równą wysokości progu i na szerokość w poziomie 

lustra wody równą nie mniej niż 0,30 m; 

8. kolejnym zapisem w warunkach dla niniejszego regionu wodnego dotyczącym 

eksploatacji budowli piętrzących na ciekach jest zapis, iż eksploatacja ta musi być 

prowadzona z zabezpieczeniem wlotów do elektrowni wodnych, kanałów 

doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami; 

9. dopuszcza się pobór wód podziemnych pod warunkiem, że nie nastąpi 

przekraczanie ilości dostępnych do zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego. Ponadto dopuszcza się pobór 

wód pod warunkiem ze nie nastąpi stałe obniżanie się poziomu zwierciadła lub 

ciśnienia tych wód, napływ podziemnych wód słonych, pogarszanie się stanu 

ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenie naturalnego zasilania wód 

powierzchniowych. 

 

1.4. Konsultacje dokumentu 
W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeprowadził konsultacje społeczne prognozy 

oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły 

wraz z projektem rozporządzenia.  

Uwagi i wnioski do niniejszych dokumentów zgłaszano w terminie od 9 października 

2012r. do 30 października 2012 r. Dokumenty konsultacyjne w wersji elektronicznej 

dostępne były na stronie internetowej www.pectore-eco.pl/konsultacje. 

Natomiast w wersji papierowej dokumenty udostępniane były do wglądu w siedzibie RZGW 

w Gdańsku w Wydziale Planowania, Gospodarowania i Ochrony Wód. 

Opinie oraz uwagi można było wnosić: 

− listownie na adres RZGW w Gdańsku: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 

Gdańsk;  

− pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@pectore-eco.pl; za pomocą formularza;  

− oraz osobiście w siedzibie RZGW Gdańsk. 

Zebrane uwagi głównie dotyczyły poszczególnych zapisów projektu rozporządzenia, 

a zwłaszcza załączników do rozporządzenia. Dwie uwagi odnosiły się do samej treści projektu 

prognozy. 

Wykonawca zebrał treść wszystkich wniesionych w ramach konsultacji uwag 

i wniosków oraz przedstawił sposób ustosunkowania się do nich. Treść uwag wraz 
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z informacją określającą sposób ustosunkowania się do tych uwag zostało przedstawione 

w załączniku nr 8. 

 

2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ANALIZOWANEGO 

DOKUMENTU 

2.1. Prawne uwarunkowania realizacji dokumentu 
2.1.1. Formalno – prawne uwarunkowania realizacji dokumentu na poziomie 

krajowym i międzynarodowym 
Warunki korzystania z wód regionu są jednym z podstawowych dokumentów 

planistycznych w gospodarowaniu wodami, w dokumentach tych powinno się uwzględniać 

m.in. ustalenia dokumentacji, opracowań oraz dokumentów planistycznych powstałych 

w trakcie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. W rozdziale tym przeanalizowano w/w 

dokumentację oraz przeprowadzono analizę podstaw prawnych oraz innych dokumentów 

wskazujących cel, treść oraz zakres analizowanego dokumentu. 

 

Dyrektywy UE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) stwarza ramy dla wspólnotowego działania dot. polityki 

wodnej.  Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania 

oraz ochrony zasobów wodnych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Głównym 

określonym w niniejszej Dyrektywie celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku. 

Cel ten związany jest z wprowadzeniem do polityki zasady zrównoważonego rozwoju 

i dotyczy: m.in. zrównoważonego korzystania z wód, zmniejszania zanieczyszczeń wód 

podziemnych oraz poprawy jakości wód zdegradowanych przez człowieka, zaspokojenia 

zapotrzebowania ludności, rolnictwa oraz przemysłu na wodę. 

Transpozycja zapisów RDW do prawa polskiego nastąpiła m.in. poprzez Ustawę z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne, w którym to art. 115 i art. 120 regulują zasady opracowywania 

warunków korzystania z wód regionu wodnego, które w myśl art. 113 stanowią jeden 

z podstawowych dokumentów opracowywanych, jako dokumenty planistyczne 

w gospodarowaniu wodami. 

Zgodnie z RDW - Zapobieżenie pogarszaniu stanu wód i osiągnięcie przynajmniej 

dobrego ich stanu (art. 4). 

 Warunki stanowią krok w kierunku tego celu w porównaniu do stanu obecnego, ale 

są niewystarczające do jego osiągnięcia. Zapisy Warunków dopuszczające kontynuację 

aktualnego korzystania z wód, nawet niezgodnego z Warunkami i nawet przyczyniającego się 
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do pogarszania stanu wód lub utrzymywania ich stanu poniżej dobrego, są sprzeczne 

z wymaganymi terminami osiągnięcia celów środowiskowych RDW. 

 

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa 

azotanowa) 

Dyrektywa nakłada na Państwa Członkowskie wskazania na terytorium Państw 

Członkowskich wód wrażliwych na związki azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary 

szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do wód trzeba ograniczyć, czyli tzw. OSN. 

Na terytorium Państwa, na którym wyznaczono obszary szczególnie narażone na azotany 

pochodzenia rolniczego (OSN) należy m.in.: 

1. Monitorować stężenia azotanów w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz 

dokonywać oceny stanu eutrofizacji słodkich wód powierzchniowych, 

2. Wprowadzić szereg działań w celu ograniczenia odpływu do wód związków azotu, 

3. Dokonywać przeglądu OSN oraz programu działań wraz z działaniami dodatkowymi, 

co najmniej, co 4 lata. 

 

Dla każdego wyznaczonego obszaru stworzono taki program działań, który jako 

rozporządzenie Dyrektorów RZGW stanowi akt prawa miejscowego. 

 W przypadku regionu wodnego Dolnej Wisły wyznaczono na jego obszarze obszary 

szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych8

1. obszar w zlewni rzeki Drybok na terenie gmin wiejskich: Subkowy i Pelplin w powiecie 

tczewskim;  

 tj.: 

2. obszar w zlewniach rzek Janka i Dopływ spod Piaseczna na terenie gmin wiejskich: 

Bobowo, Skórcz i Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim oraz gmin wiejskich: 

Morzeszczyn i Gniew w powiecie tczewskim;  

3. obszar w zlewni rzeki Młynówka Malborska na terenie gmin wiejskich: Stary Targ 

i Sztum w powiecie sztumskim; 

                                                      
8 Rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 
2012 r.  w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego wód 
wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z 
których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie 
wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko - pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 
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4. obszar w zlewniach rzek Kotomierzyca i Struga Graniczna na terenie gmin wiejskich: 

Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec w powiecie świeckim oraz gmin wiejskich: Dobrcz 

i Koronowo w powiecie bydgoskim; 

5. obszar w zlewni rzeki Bacha na terenie gmin wiejskich: Wąbrzeźno i Płużnica 

w powiecie wąbrzeskim, gminy wiejskiej Lisewo w powiecie chełmińskim, gmin 

wiejskich Chełmża, Lubicz i Łysomice w powiecie toruńskim oraz gminy wiejskiej 

Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 

6. obszar w zlewni rzeki Żacka Struga na terenie gmin wiejskich: Lisewo, Papowo 

Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 

7. obszar w zlewni rzeki Struga Łysomicka na terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża 

i Łubianka w powiecie toruńskim i gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 

8. obszar w zlewniach rzek Tążyna, Kanał Parchański i Dopływ z Marszałkowa na terenie 

gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Bądkowo, Waganiec, Zakrzewo 

i Raciążek w powiecie aleksandrowskim, gmin wiejskich: Inowrocław, Rojewo, 

Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim oraz gminy Lubanie 

w powiecie włocławskim;  

9. obszar w zlewni jeziora Steklińskiego na terenie gmin wiejskich: Czernikowo 

w powiecie toruńskim i Kikół w powiecie lipnowskim; 

10. obszar w zlewni jeziora Święte na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie 

grudziądzkim; 

11. obszar w zlewni jeziora Nogat na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie 

grudziądzkim. 

 

W obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły opracowano projekt Programu działań mający na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, który został wydany w drodze 

rozporządzeń Dyrektora RZGW i obowiązuje od maja 2012 do końca kwietnia 2016r. 

Analizowane rozporządzenie nie odnosi się wprost do nakazów i zakazów wynikających 

z programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/11/WE z dnia 15 lutego 2006 

r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 

odprowadzane do środowisk wodnego Wspólnoty  

Zapisy Dyrektywy wskazują Państwom Członkowskim dążenie do eliminacji zanieczyszczeń 

powstałych w wyniku odprowadzania substancji z wykazu I oraz zmniejszania zanieczyszczeń 

substancjami z wykazu II. 

Powyższe wykazy znajdują się w załącznikach do Dyrektywy. Wykaz I dotyczy wykazu 

substancji, dla których kryterium wyboru była ich toksyczność, trwałość i podatność na 
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bioakumulację. Wykaz nr II – to wykaz substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, 

których działanie można ograniczyć do danego obszaru, natomiast ich działanie zależy od 

właściwości i położenia wody. 

Powyższe przepisy zostały przetransponowane do prawa krajowego m.in. poprzez: 

− Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

W rozporządzeniu reguluje się przepisy dotyczące wprowadzania ścieków do wód, 

uwzględniając m.in. wartości dopuszczalne określone w/w rozporządzeniem: „Stwierdza się, 

że dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem 

celów środowiskowych, ich stan nie pozwala na wprowadzenie ścieków o wartościach 

zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm)”. 

 

Porozumienia i konwencje międzynarodowe: 

Polska przyjęła zobowiązania wynikające z konwencji i porozumień międzynarodowych, 

które to regulują zasady ochrony poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. 

Wśród nich znajdują się m.in.: 

 

Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfikowana w 1996 r. (Dz. U. 2002 nr 184, poz. 

1532) 

Celem konwencji o różnorodności biologicznej jest ochrona różnorodności biologicznej oraz 

zrównoważone użytkowanie jej elementów. Aby chronić różnorodność biologiczną należy 

chronić ekosystemy oraz naturalne środowisko oraz utrzymywać i restytuować zdolne do 

życia populacje gatunków w ich naturalnych środowiskach. 

W ramach niniejszej konwencji strony zobowiązały się do m.in.: 

− (art. 7) Identyfikacji elementów różnorodności biologicznej istotnych dla jej 

ochrony i zrównoważonego użytkowania; Identyfikacji procesów i kategorii 

działań, które mają lub mogą mieć znaczny negatywny wpływ na ochronę 

i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej, oraz monitoringu ich 

skutków,  

− (art. 8) wspieranie z punktu widzenia środowiska racjonalnego 

i zrównoważonego rozwoju na obszarach sąsiadujących z obszarami 

chronionymi, mając na uwadze wzmocnienie ochrony tych obszarów; 

mailto:biuro@pectore-eco.pl�


„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły” 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-
259-36-39  tel. 32 231 00 70, fax 32 231 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 
22 

odtwarzanie i przywracanie do stanu poprzedniego ekosystemy, które uległy 

degradacji oraz popieranie restytucji zagrożonych gatunków, poprzez 

opracowanie i wprowadzanie w życie odpowiednich planów lub innych strategii 

zarządzania, 

− (art. 10) włączania w miarę możliwości i potrzeb problematyk ochrony 

i zrównoważonego użytkowania zasobów biologicznych w proces podejmowania 

decyzji na szczeblu krajowym; w miarę możliwości stosowania środków 

dotyczących wykorzystania zasobów biologicznych w celu uniknięcia lub 

zmniejszenia negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną.  

 

Zgodnie z zapisami konwencji: aby chronić różnorodność biologiczną należy chronić 

ekosystemy oraz naturalne środowisko, zatem opracowanie warunków korzystania z wód 

regionu, którego celem jest wspomaganie osiągania celów środowiskowych, tj. np.: osiągania 

dobrego stanu JCWP, dobrego potencjału jednolitych części wód, będzie jednym z narzędzi 

dążącym do poprawy naturalnego środowiska. 

 

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja 

Helsińska) ratyfikowana w 1992 r. (Dz.U. 2000 Nr 28 poz. 346) 

Państwa, które podpisały Konwencje zobowiązały się m.in do.: 

− Podjęcia indywidualnie lub wspólnie wszelkich właściwych ustawodawczych, 

administracyjnych i innych odpowiednich środków zapobiegających, eliminujących 

zanieczyszczenia w celu popierania odnowy ekologicznej obszaru Morza Bałtyckiego 

i zachowania jego równowagi ekologicznej (art. 3, ust. 1), 

− Podjęcia środków zaradczych, kiedy zaistnieją podstawy do przypuszczenia, że 

substancje lub energia wprowadzane bezpośrednio bądź pośrednio do środowiska 

morskiego mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szkodzić żywym 

zasobom i morskim ekosystemom, niszczyć jego walory lub przeszkadzać 

dozwolonemu wykorzystaniu morza nawet wtedy, gdy brak jest jednoznacznego 

dowodu, że istnieje związek przyczynowy między tym wprowadzaniem a jego 

domniemanymi skutkami (art. 3 ust. 2), 

− Zapobiegania i eliminowania zanieczyszczenia środowiska morskiego obszaru Morza 

Bałtyckiego powstałe w wyniku działania substancji szkodliwych ze wszystkich źródeł 

(art. 5), 

− Wspólnego (tzn. zainteresowane Strony) podjęcia właściwych środków w celu 

zapobieżenia zanieczyszczeniu i jego eliminacji w przypadku, jeżeli ciek wodny 

przepływający przez terytorium dwóch lub więcej Umawiających się Stron bądź 
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stanowiący granicę między nimi może wprowadzić zanieczyszczenie do środowiska 

morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (art. 6 ust. 4), 

− podjęcia wszelkich właściwych środków w odniesieniu do obszaru Morza Bałtyckiego 

i jego przybrzeżnych ekosystemów, na które wpływ wywiera Morze Bałtyckie, w celu 

zachowania środowisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej oraz ochrony 

procesów ekologicznych (art. 15). 

 

Sformułowane w projekcie rozporządzenia ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędnych do 

osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, związanych z utrzymaniem odpowiedniej 

jakości wód, powinny umożliwić utrzymanie jakości wód na poziomie aktualnym, jednakże 

nie zawsze będą mogły przyczynić się do polepszenia jakości tych wód. Zatem wpływ na 

jakości wód Bałtyku uzależniona będzie od stopnia zanieczyszczenia wód wprowadzonych do 

niego. 

 

Wymogi prawa krajowego 

Zapisy prawa wspólnotowego, wprowadzane dyrektywami zostały przeniesione do prawa 

krajowego dzięki transpozycji tychże zapisów do ustaw i aktów wykonawczych do tych 

ustaw. Niektóre z tych ustaw i rozporządzeń regulują zasady gospodarowania wodami. 

W tym rozdziale przybliżono zapisy najważniejszych podstaw prawnych i organizacyjnych 

dotyczące gospodarowania wodami. 

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2005 nr 239, poz. 2019 

z późn. zm.) 

Niniejsza ustawa m.in. reguluje zagadnienia związane z warunkami korzystania z wód 

regionu wodnego, w szczególności są to zapisy art. 115 i art. 120. 

Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. warunki korzystania z wód regionu powinny 

określać: 

− szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych -  co zostało przedstawione w dziale II projektu rozporządzenia;  

− priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych - dział III projektu rozporządzenia;  

− ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych 

i podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do 

urządzeń kanalizacyjnych, wykonywania nowych urządzeń wodnych (dział IV projektu 

rozporządzenia). 
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Ponadto zgodnie z art. 115 pkt. 2. przy sporządzaniu warunków korzystania z wód regionu 

wodnego uwzględnia się ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia 

zawarte w dokumentacjach hydrogeologicznych dotyczących w szczególności ustalenia 

zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku 

z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. 

W myśl art. 120, pkt. 2. Dyrektor RZGW ustalając warunki korzystania z wód regionu 

zapewnia możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego ustala w drodze aktu prawa miejscowego 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, po uzgodnieniu z Prezesem Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w przyjętym dla danego 

regionu planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 120 pkt 1. Ustawy Prawo 

wodne). 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2008, 

nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

Ustawa ta zawiera zapisy dot. dokumentu, jakim są warunki korzystania z wód. Zgodnie z art. 

73 ust. 1 pkt. 3 tejże ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bierze się w szczególności pod 

uwagę ustalanie wynikające z zapisów warunków korzystania z wód regionu wodnego.  

Dodatkowo w myśl art. 130 ust. 1 pkt. 2 zapisy warunków korzystania z wód regionu 

wodnego mogą prowadzić do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku 

z ochroną zasobów środowiska.  

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003 nr 80 poz. 717, z późn. zm.) 

Ustawa zgodnie z art. 1 ust. 1 określa m.in. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez 

jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 

zwłaszcza: 

1. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, 

2. walory architektoniczne i krajobrazowe, 

3. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych (…). 
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Akty wykonawcze do ustaw 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984). 

Rozporządzenie określa zgodnie z art. 1: 

− Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące 

zanieczyszczenia wód, które powinny być eliminowane (wykaz I) oraz substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenia wód, 

które powinno być ograniczane (wykaz II), 

− Miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne 

analizy i sposobu oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom; 

− Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym 

najważniejsze dopuszczalne wartości zanieczyszczeń oraz warunki, jakie należy 

spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków. 

 

W jednym z art. projektu rozporządzenia odwołano się do zapisów w/w rozporządzenia, 

zapewniając tym samym ograniczenia związane z wprowadzeniem ścieków.  

 

2.1.2. Dokumenty na poziomie województwa 
W rozdziale tym odwołano się do zapisów dokumentów powstałych na poziomie 

województwa, które mają, lub mogą mieć wpływ na gospodarowanie wodami w obszarze 

analizowanego regionu wodnego.  

 

Strategie rozwoju województwa 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 

Analizowana strategia wskazuje cele i priorytety polityki rozwoju na obszarze 

województwa pomorskiego. 

Zgodnie z pkt. IV pkt. B w strategii zdefiniowano 3 cele strategiczne: 

1. Nowoczesna gospodarka, 

2. Aktywni mieszkańcy, 

3. Atrakcyjna przestrzeń, 

oraz w ramach celów strategicznych 10 celów operacyjnych, w tym: 

Ad.3.:  

3.1.Sprawny system transportowy, 

3.2.Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, 

3.3.Dobry stan środowiska. 

W ramach celu 3.3. Dobry stan środowiska dąży się do osiągnięcia takich efektów m.in. jak: 
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− Lepsza jakość i dobry stan wód, w szczególności jezior, 

− Efektywna praca systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych 

i roztopowych, 

− Racjonalna struktura przestrzenna obszarów chronionych i mniejsza presja 

inwestycyjna na obszarach o szczególnym znaczeniu dla zachowania zasobów 

przyrodniczych i ciągłości powiązań ekologicznych. 

Ogólny cel realizacji projektu warunków korzystania z wód jest zgodny m.in. z celem 3.3. 

dąży się do osiągnięcia takich efektów jak: lepsza jakość i dobry stan wód (…) oraz (…) 

mniejsza presja inwestycyjna na obszarach o szczególnym znaczeniu dla zachowania 

zasobów przyrodniczych i ciągłości powiązań ekologicznych (…). Jednakże niektóre z zapisów 

rozporządzenia powinny zostać ponownie przeanalizowane i uzupełnione, by móc osiągnąć 

zamierzony cel. 

 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

do roku 2020 

Analizowana strategia wskazuje cele i priorytety mające na celu rozwój województwa. Cele 

i priorytety, jakie wyznacza analizowana strategia można podzielić na 4 grupy dot.: 

− Rozwoju systemów infrastruktury technicznej i ekonomicznej, 

− Baza ekonomiczna, 

− Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki, 

− Rozwój zasobów ludzkich. 

Zapisy strategii nie mają bezpośredniego przełożenia na zwartość projektu rozporządzenia. 

Założenia strategii dotyczą aspektów, które są mniej istotne do regulacji w treści 

rozporządzenia warunków korzystana z wód. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 -2020 

Analizowana strategia wskazuje cele niezbędne do realizacji, aby region ten stał się 

konkurencyjny. Ponadto przedstawia działania, które będą służyć podniesieniu poziomu 

życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Analizowana strategia wyznacza trzy priorytetowe obszary działań, w tym: 

− Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu. 

W ramach tego obszaru wyznaczono działanie 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej. 2.2.4. 

Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej. 

W ramach tego działania podkreślono, iż wykorzystanie gospodarcze zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych regionu determinowane jest ich ilością i jakością. Główne 

zapotrzebowanie na wodę generuje rolnictwo, gdzie zauważalny jest narastający deficyt 
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szczególnie na obszarach o wysokiej przydatności gruntów do produkcji rolniczej. Aby 

przeciwdziałać temu przedstawiono w dokumencie następujące działania: 

− realizacja obiektów małej retencji w zlewniach rzek regionu kujawsko-pomorskiego, 

niezbędnych dla zatrzymania wód opadowych i roztopowych oraz regulacji ich 

odpływu w celu zmniejszenia deficytu wód w okresie wegetacji, 

− realizacja systemów i urządzeń regulujących stosunki wodne, zwłaszcza na użytkach 

rolnych. 

Projekt rozporządzenia zawiera zapisy regulujące tematykę korzystania z wód oraz wyznacza 

priorytety w korzystaniu z wód, gdzie w pkt. 4 odnosi się do zapotrzebowania dla rolnictwa. 

W przypadku wskazanych w strategii działań, rozporządzenie nie podejmuje tematyki 

dotyczącej przedstawionych działań. 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego województwa 

Analiza dokumentów powstała na podstawie treści dokumentów Planów 

zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw oraz dokumentu: 

„Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb planu gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I Region Wodny Dolnej Wisły, MGGP S.A.  

 

Województwo pomorskie   

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

przedstawiono zasady oraz działania dotyczące m.in ochrony stanu środowiska wodnego: 
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Tabela 2.1.2/1. Zasady oraz działania dotyczące m.in ochrony stanu środowiska wodnego 
(PZP , 2009r.) 

Kategoria działania Zakres działania 
Polityka przestrzenna w zakresie zasobów 
wód  

− gospodarowanie zasobami wodnymi w granicach 
zlewni zgodnie z warunkami korzystania z wód,  

− zaopatrzenie ludności w wodę o odpowiedniej jakości 
i w odpowiedniej ilości w przypadku deficytów wody, 

− zachowanie nienaruszalnych przepływów;  

− osiągniecie założonych celów powinno nastąpić 
poprzez wodochronną gospodarkę w zlewni Raduni i 
Brdy,  

− ochrona przed skutkami suszy, 

− ochrona przeciwpowodziowa poprzez:  

 udrożnienie ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej,  
 budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych w 

Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz gminie Pruszcz Gdański 
oraz budowie zbiorników małej retencji,  

 remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych,  
 remont i modernizację pomp odwadniających,  
 remont i modernizację budowli hydrotechnicznych,  
 utrzymanie terenów zalewowych oraz polderów,  
 budowę zbiorników małej retencji,  
− zachowanie nienaruszalnych przepływów w korytach 

rzek – wodochronna gospodarka w zlewni Raduni i 
Brdy,  

− poprawa jakości wody dostarczanej przez wodociągi,  

− przeznaczenie wód podziemnych do celów 
społeczeństwa, przemysłu i usług, 

Działania w zakresie gospodarki wodnej 
 

− ochronę wód morskich i powierzchniowych, przed 
eutrofizacją (Zatoka Gdańska, Zalew Wiślany, 
Pojezierze Kaszubskie i wody Morza Bałtyckiego). 
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− ochronę źródlisk oraz zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych poprzez:  

 poprawę czystości Wisły i Zalewu Wiślanego,  

 poprawę stanu ujęć wód pitnych oraz ustanowienie 
stref i obszarów chronionych,  

 dostosowanie jakości wody do obowiązujących norm,  

 ochronę Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
m.in. GZWP 112, GZWP 203, GZWP 109, GZWP 110, 
GZWP 107, GZWP 115, GZWP 118,  

 ochronę zlewni rzeki Brdy,  

 przeciwdziałanie postępującemu deficytowi 
hydrologicznemu na pograniczu województw 
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego,  

 poprawę jakości wód podziemnych w pasie Ustka – 
Władysławowo i Mierzejach Helskiej i Wiślanej,  

 modernizację urządzeń melioracyjnych,  

 ograniczenie zrzutu ścieków,  

 modernizację urządzeń do odprowadzania wód 
opadowych,  

 budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej (m.in. oczyszczalnia w 
Słupsku, Gdyni, Lęborku, Łebie czy Ustce lub Tczewie, 
Wejherowie, Trąbkach Wielkich, rozbudowa 
oczyszczalni „Wschód”, rozbudowa oczyszczalni 
ścieków „Dębogórze” wraz z budową kolektora, 
przebudowa kolektora w Wejherowie i Rumi oraz 
Władysławowie, Pucku i półwyspie Helskim),  

 budowę i modernizację systemu odprowadzania wód 
deszczowych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Redze, Rumi 
i Wejherowie,  

 ochronę jezior,  

 ochronę torfowisk, bagien, mokradeł,  

 utworzenie stref ochronnych wód,  

 udrożnienie rzek dla wędrówki ryb (zlewnia Brdy, 
Wdy) oraz zachowanie i odtworzenie biegu cieków 
przymorskich,  

 ochronę zlewni Raduni i Brdy,  

 zaprzestanie eksploatacji ujęcia „Straszyn”,  

 − ograniczenie regulacji rzek, 

− zwiększenie systemu małej retencji oraz budowę 
zbiorników wielozadaniowych,  

− zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych,  

−  rozbudowę i rozwój portów nadmorskich,  
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− rozwój turystyki poprzez:  
 ochronę walorów przyrody,  

 budowę promenad, przystani, punktów widokowych,  

 rozbudowę miejscowości uzdrowiskowych,  

 rozwój tras rowerowych i wodnych,  

 budowę na Mierzei Wiślanej przejścia granicznego,  

 rozbudowę portów żeglarskich i infrastruktury nad 
jeziorem Charzykowskim, Wdzydzkim, Raduoskim, 
oraz jeziorami Żuław Wiślanych, Powiśla i Doliny 
Dolnej Wisły,  

 o przywrócenie do użytku dróg wodnych E – 70 i E – 
40 oraz rozbudowę drogi E - 0,  

 modernizację przystani wodnych i kajakowych,  

 modernizację przystani cumowniczych Kraśniewo, 
Kamionka, Malbork, Mątwy Wielkie, Pogorzała Wieś, 
Nowy Staw, Stocki Młyn, Gdaoska Głowa, Drewnica,  

− ochronę brzegów Morza Bałtyckiego.  

 
Województwo kujawsko-pomorskie 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego 

przedstawiono zasady oraz działania dotyczące m.in ochrony stanu środowiska wodnego: 

 
Tabela 2.1.2/2. Zasady oraz działania dotyczące m.in ochrony stanu środowiska wodnego 

(PZP , 2003). 
Kategoria działania Zakres działania 
Ochrona i poprawa istniejącego stanu 
gospodarki wodnej 

− ochrona zasobów wodnych – opracowanie spójnego, 
kompleksowego programu ochrony wód 
powierzchniowych, w szczególności jezior, przed 
obszarowymi zanieczyszczeniami pochodzenia 
rolniczego, z pokazaniem sposobów i metod tej 
ochrony,  

− utrzymanie jakości czystych wód jezior, cieków, w tym 
na terenie Borów Tucholskich i Pojezierza 
Brodnickiego, 

− poprawa jakości zanieczyszczonych wód jezior, 
cieków, w szczególności na Pojezierzach: Chełmińsko-
Dobrzyńskim i Krajeńskim,  

− likwidacja punktowych źródeł zanieczyszczeń wód w 
wyniku budowy oczyszczalni ścieków, modernizację 
istniejących oczyszczalni w kierunku chemicznego 
unieszkodliwiania ścieków z dostosowaniem 
przepustowości dla przyszłych potrzeb; 
rozbudowywanie systemów kanalizacji sanitarnej w 
celu dociążenia oczyszczalni ścieków (zwiększenia ich 
efektywności),  
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− uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewniach 
Brdy oraz Drwęcy,  

− przestrzeganie reżimów ochronnych w strefach 
ochrony powierzchniowych ujęć wody na Brdzie w 
Bydgoszczy i Drwęcy w Lubiczu,  

− wykorzystanie wody jako tanie źródło energii poprzez 
wykorzystanie zbiorników zaporowych: Zalew 
Koronowski, Zbiornik Żurski, ponadto rekreacyjne ich 
wykorzystanie, 

− ograniczenie zabudowy, w szczególności 
mieszkaniowej na terenach zagrożonych powodzią 
(przez wodę 100-letnią) w dolinach Wisły i Drwęcy, 

− przeciwdziałanie prawdopodobieństwu wystąpienia 
powodzi zaporowej i zalania znacznych obszarów 
Niziny Ciechocińskiej,  

− przeciwdziałanie prawdopodobieństwu wystąpienia 
powodzi w obrębie Kotliny Toruńskiej, w Basenie 
Unisławskim oraz Basenie Grudziądzkim oraz w 
Brodnicy na Drwęcy,  

− ustalenie reżimów ochronnych i zasad 
gospodarowania na terenach Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych, nie posiadających izolacji od 
powierzchni, w szczególności na obszarach najwyższej 
ochrony (ONO) w rejonie Bydgoszczy, Torunia, 
Włocławka, Grudziądza oraz Świecia, 

 
Województwo warmińsko – mazurskie  

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego 

przedstawiono cele i zasady ochrony wód oraz działania dotyczące poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego: 

 

Tabela 2.1.2/3. Cele i zasady ochrony wód oraz działania dotyczące poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego (PZP, 2002). 
Kategoria działania Zakres działania 
zadania umożliwiające ochronę wód 

powierzchniowych i podziemnych 

− rozwój i modernizacja portu w Elblągu,  

− modernizacja urządzeń melioracyjnych niezbędnych 
do ochrony przed powodzią na terenie Elbląga, 
powiatu elbląskiego i braniewskiego i systemu 
regulacji oraz realizacja programów małej retencji,  

− rewitalizacja szlaku wodnego Dolnej Wisły, 

− ochrona zlewni, 

główne kierunki działań dotyczące  
gospodarki wodnej zawarte w planie, w 
powiązaniu z innymi województwami  

− zwiększenie wartości gospodarczej Żuław w wyniku 
rozbudowy i modernizacji sieci melioracyjnej, 

− ochrona przed powodzią, 
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− ochrona GZWP 210, 214 w wyniku wprowadzenia 
ograniczeń w użytkowaniu,  

− polepszenie stanu wód rzeki Liwy i Gardęgi oraz 
Dzierzgoń i Nogat w wyniku ograniczenia zrzutu 
ścieków, 

− żegluga morska oraz wykorzystanie rzeki Drwęcy jako 
szlaku kajakowego,  

− ochrona wód będących zaopatrzeniem ludzi w wodę 
pitną na terenie Torunia, 

− ochrona wód podziemnych nieizolowanych,  

− ochrona korytarza ekologicznego, 

− modernizacja i rozbudowa istniejących dróg wodnych 
wewnętrznych i śródlądowych,  

− rozbudowa turystyczna na Zalewie Wiślanym i na 
szlakach wodnych, 

wyszczególnione zasady ochrony wód − polepszenie systemu małej retencji, 

− ograniczenia w gospodarce ściekowej w wyniku 
tworzenia stref ochronnych wokół rzek i jezior,  

− rekultywacja jezior. 

 

Realizacja zapisów rozporządzenia w większości zagadnień odpowiada wyznaczonym celom 

określonym w poszczególnych planach zagospodarowania przestrzennego, w których to 

wskazano zadnia dążące do ochrony wód. W planach zagospodarowania przestrzennego 

znajdują się zapisy dotyczące m.in tematu przeciwdziałaniu powodzi, które w świetle 

przepisów nie są zagadnieniami, które muszą być uwzględniane w projekcie rozporządzenia.  

 
Wojewódzkie programy udrażniania rzek 
Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko-pomorskim 

W dokumencie głównym założeniem jest przywrócenie ciągłości biologicznej rzek, 

która została zakłócona przez obiekty hydrotechniczne. W programie sprecyzowano 

potrzeby budowy przepławek dla ryb wraz ze wskazaniem kolejności ich realizacji. 

 

Tabela 2.1.2/4. Etapy realizacji przepławek ma poszczególnych wybranych rzekach. 
Rzeka główna Nazwa obiektu-budowli 

piętrzącej 
Istn. 
przepławki 

Etap realizacji 
I II III IV 

Osa  Mokre Świerkocin  +    
Osa kłódka  +    
Osa Słupski Młyn   +   
Osa Mędrzyce +     
Osa Jez. Plowęż      
Struga Toruńska Toruń-Grębocin    +  
Drwęca Lubicz +     
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Rzeka główna Nazwa obiektu-budowli 
piętrzącej 

Istn. 
przepławki 

Etap realizacji 
I II III IV 

Drwęca Lubicz +     
Struga Rychnowska Wielka Łąka     + 
Struga Brodnicka Jez. Niskie Brodno     + 
Struga Brodnicka Lisa Młyn     + 
Mień Wąkole  +    
Mień Żuchowo   +   
Mień Żuchowo     + 
Wisła Włocławek +     
Tążyna   +    
Zielona Struga Dybowo  +    
Zielona Struga Jarki   +   
Brda Czersko Polskie +     
Brda Bydgoszcz +     
Brda Smukała +     
Brda Tryszczyn  +    
Brda Samociążek  +    
Brda Koronowo     + 
Wda Świecie-Przechowo  +    
Wda Kozłowo  +    
Wda Bedlenki  +    
Wda Gródek  +    
Wda Żur      

 

Projekt programu udrażniania biologicznego rzek województwa warmińsko-mazurskiego 

Celem niniejszego dokumentu jest wytypowanie cieków łączących w przyszłości 

miejsce tarła i żerowiska ryb oraz wybranie do udrożnienia cieków, których biologiczna 

ciągłość obecnie została zakłócona poprzez przegrodzenia bądź zmiany stosunków wodnych. 

Ponadto celem jest stworzenie takich podstaw przyrodniczych, aby prowadzić racjonalną 

gospodarkę rybacką w wodach morskich oraz śródlądowych. W projekcie przedstawiono 

kierunek działań niezbędny do realizacji, aby osiągnąć zamierzony cel tj. udrożnienie rzek 

województwa dla umożliwienia wędrówki ryb. Udrożnienia dotyczą rzek przy budowlach 

piętrzących, które w znacznym stopniu ograniczają bądź wykluczają migrację ryb, 

a w szczególności ryb dwuśrodowiskowych. 

Do priorytetowych zadań zaliczono udrożnienie tych rzek, w których występowały, 

bądź występują ryby dwuśrodowiskowe (łosoś, troć, certa, sieja wędrowna, węgorz). 

Udrożnienie tych rzek przez budowę urządzeń zapewniających migrację ryb stanowi fazę I. 

Faza II- określono udrożnienie tych rzek, w których jedynym przedstawicielem ryb 

dwuśrodowiskowych jest węgorz europejski, natomiast migracja innych ryb odbywa się 

w zasięgu jednej rzeki. 

Projekt nie zakłada budowy przepławek przy istniejących budowlach piętrzących 

służących rolnictwu. W niniejszym dokumencie zakłada się udrożnienie przede wszystkim 
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budowli stale piętrzących wodę przez cały rok. Głównie stanowią to piętrzenia przy 

elektrowniach wodnych, stawach rybnych, ujęciach wody i budowlach regulujących. 

W niniejszym dokumencie wykonano ogólną ocenę sprawności istniejących 

przepławek na rzekach i po tej analizie wytypowano przepławki, które wymagają 

przebudowy bądź modernizacji. 

 

Program udrażniania rzek województwa pomorskiego  
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przywrócenia ciągłości biologicznej 

rzek województwa pomorskiego. 

W ramach dokumentu zaproponowano do realizacji: 

Etap I – budowle na rzekach, gdzie znajdują się ryby wędrowne, (które muszą mieć 

możliwość wędrówki na tarła z morza w górę rzek), 

Etap II – budowle na rzekach, w których znajdowały się ryby wędrowne, przeważnie są to 

dopływy rzek głównych, 

Etap III – budowle na rzekach zasobne w wodę, na których zlokalizowane są liczne przegrody, 

Etap IV – budowle znajdujące się w górnych partiach rzeki głównej – gdzie nie występują 

ryby wędrowne. 

W dokumencie podkreślono potrzebę przywrócenia ciągłości rzek przymorza – Słupi, 

Łeby, Łupawy i Redy. 

 

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia zakłada się, przywracanie ciągłości 

morfologicznej rzek: „Wymaga się utrzymania lub przywracania naturalnych warunków 

morfologicznych, w tym w szczególności ciągłości morfologicznej, w zakresie niezbędnym do 

skutecznej ochrony składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie 

odpowiadającym co najmniej dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód”, 

„Wyznacza się cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości 

morfologicznej, dla których z celu środowiskowego wynika wymóg zachowania lub 

odtworzenia takiej ciągłości, do których zalicza się: cieki lub ich odcinki, dla których 

zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej jest warunkiem koniecznym dla 

uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód, wymienione w załączniku  do 

rozporządzenia; cieki lub ich odcinki, dla których brak ciągłości morfologicznej 

zidentyfikowano jako zagrożenie w planach ochrony, planach zadań ochronnych bądź 

zadaniach ochronnych ustanowionych dla form ochrony przyrody; przywrócenie ciągłości 

morfologicznej zidentyfikowano jako cel ochrony lub jako działanie ochronne w planach 

ochrony, planach zadań ochronnych bądź zadaniach ochronnych ustanowionych dla form 

ochrony przyrody, ciągłość morfologiczna jest warunkiem osiągnięcia pożądanego 
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właściwego stanu ochrony gatunku lub gatunków dla ochrony których wyznaczono obszar 

Natura 2000”. 

W załączniku do rozporządzenia znajduje się wykaz cieków lub ich odcinków istotnych 

pod względem zachowania ciągłości morfologicznej w granicach regionu wodnego Dolnej 

Wisły. Wykaz ten nie pokrywa się w całości z wykazem rzek wskazanym w niniejszych 

programach. Wykaz zawarty w projekcie rozporządzenia powinien być uzupełniony. 

Informacja dotycząca uzupełnienia znajdują się w dalszej części prognozy. 

 

Wojewódzkie programy małej retencji: 

Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015 

Głównym celem Programu jest poprawa stosunków wodnych w obrębie obszarów 

wodno-błotnych, na terenach rolniczych i leśnych, z uwzględnieniem ich potrzeb wodnych.  

Zgodnie z zapisami programu należy realizować zadania zmierzające w kierunkach (pkt. 7 

Programu): 

− analizy lokalnych potrzeb wodnych, 

− monitoringu stanu środowiska przyrodniczego, w tym obszarów leśnych i rolnych, pod 

względem skuteczności obiektów małej retencji w zakresie regulowania stosunków 

wodnych,  

− monitoringu stanu ochrony gatunków i siedlisk związanych z dolinami rzek, szczególnie 

na obszarach przyrodniczo cennych, 

− wspierania skuteczności realizacji Programu poprzez nietechniczne metody poprawiania 

retencji wodnej, 

− systematyczne analizowanie zgodności realizacji Programu z polityką wodną prowadzoną 

na szczeblu regionalnym i krajowym. 

 

W dokumencie stwierdzono, że oprócz działań technicznych związanych z retencjonowaniem 

wód, ważne są też nietechniczne środki retencji wód tj. (Program małej retencji 

województwa pomorskiego do roku 2015): 

− wprowadzanie nadrzecznych pasów ochronnych, 

− zakładanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, 

− utrzymanie naturalnego charakteru doliny Wisły, 

− zwiększenie lesistości, 

− tworzenie stref buforowych wokół zbiorników. 

 

Zgodnie z zapisami programu na obszarze województwa przewiduje się (Program małej 

retencji województwa pomorskiego do roku 2015): 
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− wykorzystanie istniejących systemów nawodnień w celu utrzymania mokradeł i bagien 

oraz trwałych użytków zielonych, a także, jeżeli to możliwe – ponowne zabagnienie 

terenów osuszanych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, 

− odbudowę, remont i budowę nowych progów korekcyjnych w ciekach, 

− wykorzystanie zbiorników przeciwpożarowych na terenach wiejskich, 

− odbudowę, budowę i modernizację stawów rybnych, 

− wykonanie zbiorników retencyjnych na obszarach wiejskich i leśnych.  

 

Planowane obiekty małej retencji: 

Tabela 2.1.2/5. Planowane obiekty małej retencji na wybranych rzekach. 

Nazwa zlewni Liczba planowanych obiektów 

Rzeka Brda 7 szt. 

Rzeka Wda 8 szt. 

Rzeka Wierzyca 8 szt. 

Rzeka Motława 6 szt. 

Rzeka Radunia 4 szt. 

Rzeka Łupawa 5 szt. 

Rzeka Słupia 8 szt. 

Rzeka Łeba 10 szt. 

Rzeka Reda 12 szt. 

Rzeka Piaśnica 2 szt. 

Rzeka Czarna Wda 1 szt. 

Rzeka Płutnica 3 szt. 

Rzeki wpływające do Bałtyku 1 szt. 

Rzeka Niechwaszcz 9 szt. 

Czerska Struga 3 szt. 

Rzeka Nogat 2 szt. 

 

Program małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2006 - 2015 

Celem niniejszego dokumentu jest zwiększenie zasobów dyspozycyjnych oraz 

regulacja stanów wód powierzchniowych i gruntowych. 

Priorytety wyznaczone w Programie polegają na (Program małej retencji województwa 

warmińsko-mazurskiego na lata 2006 - 2015): 

− realizacji w pierwszej kolejności nowych obiektów i modernizacji oraz odbudowy 

istniejących budowli i urządzeń, których brak powoduje degradację środowiska i duże 

straty gospodarcze, 

− modernizacji i odbudowie istniejących budowli umożliwiających retencjonowanie 

wody, w jeziorach dla potrzeb rolnictwa, gospodarki komunalnej itp., 
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− budowie nowych urządzeń piętrzących umożliwiających retencjonowanie tych jezior, 

− modernizacji, budowie i rozbudowie urządzeń piętrzących i nawadniających na 

obiektach melioracyjnych, pozwalających na efektywne prowadzenie nawodnień 

a tym samym lepsze wykorzystanie zmagazynowanej wody, 

− retencyjnym przysposobieniu zlewni, polegającym na tworzeniu użytków 

ekologicznych, prowadzeniu fitomelioracji i agromelioracji. 

W programie wyznaczono do realizacji (Program małej retencji województwa warmińsko-

mazurskiego na lata 2006 - 2015): 

− stosowanie urządzeń piętrzących na wypływach z jezior w celu wykorzystania ich 

naturalnych zdolności retencyjnych, przy czym wysokość piętrzenia nie powinna 

przekraczać granicy zwyczajowych wahań poziomu wody, 

− odbudowa i budowa systemów melioracyjnych do nawadniania użytków zielonych, 

− stosowanie małych budowli piętrzących do zatrzymywania wody w mokradłach, 

oczkach wodnych, dolinach rzecznych i obniżeniach terenu, 

− zachowanie istniejących oczek wodnych, stawów terenów podmokłych, jako użytków 

ekologicznych, 

− wprowadzenie zmian w sposobie uprawy użytków rolnych, 

− zalesianie powierzchni o mało urodzajnych glebach przepuszczalnych,  

− modernizacja istniejących lub budowa nowych stawów i zbiorników zarówno rybnych 

jak i rekreacyjnych, 

− wykorzystanie naturalnych zagłębień terenu do gromadzenia wód opadowych, 

− odtwarzanie mokradeł i bagien na terenach leśnych, 

− przywrócenie funkcji zbiornika retencyjnego zespołu jezior jeziora Jeziorak, 

− przywrócenie poziomu piętrzeń, do których przystosowane są budowle 

hydrotechniczne w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich, co w sposób znaczący 

wpłynie na wielkość zasobów retencjonowanych wód. 

 

Aktualizacja programu retencjonowania wód powierzchniowych województwa kujawsko-

pomorskiego 

W ramach programu wskazano działania dotyczące przede wszystkim budowy, 

przebudowy lub modernizacji istniejących obiektów małej retencji umożliwiających 

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz wykorzystanie naturalnych zbiorników 

do magazynowania wody. 

W obrębie województwa planuje się wykonanie w latach 2005-2015: 

− 83 budowli piętrzących na ciekach (w zlewni Warty: 15, w zlewni Wisły: 68), 

− podpiętrzenia jezior – 70 szt. (w zlewni Warty: 6, w zlewni Wisły: 64). 
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Analizowany projekt rozporządzenia wedle prawa nie musi zawierać zapisów dotyczących 

tematu retencjonowania wód. W rozporządzeniu nie wprowadzono bezpośrednio zapisów 

dotyczących tematyki magazynowania wody w naturalnych zbiornikach. W rozporządzeniu 

znajduje się zapis dotyczący przegradzania nowymi budowlami piętrzącymi cieków, lub ich 

odcinków wskazanych, jako szczególnie istotne lub istotne pod względem zachowania 

ciągłości morfologicznej w granicach obszaru dorzecza Wisły, w których dopuszczono ich 

realizację pod warunkiem spełnienia zapisów art. 38j ustawy Prawo wodne oraz pod 

warunkiem wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia zapewniające swobodną 

migracje reprezentatywnych gatunków ryb. 

 

W odniesieniu do możliwości pogodzenia zapisów projektowanego rozporządzenia 

Warunków z postulatami Programu małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015 

powstaje wątpliwość. Jednakże są to raczej wątpliwości, co do zgodności tego Programu ze 

współcześnie obowiązującymi celami środowiskowymi dla wód, a nie zarzutem do 

Warunków, które ustalają to, co jest do osiągnięcia celów środowiskowych konieczne (jak 

zresztą zostanie pokazane dalej, i tak w zbyt małym zakresie). Program, w którym postuluje 

się odbudowę, remont i budowę nowych progów korekcyjnych w ciekach (np. w dorzeczu 

rzeki Słupi zaplanowano budowę 8 nowych obiektów na rzekach) najprawdopodobniej nie da 

się pogodzić z wymogiem udrażniania wód, zapobiegania każdemu pogarszaniu ich stanu, 

 osiągania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i osiągania celu dla obszarów 

chronionych.   

 

2.1.3. Strategie, koncepcje i programy 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Niniejsza Koncepcja określa zasady polityki państwa w zakresie dot. przestrzennego 

zagospodarowania kraju.  

W nawiązaniu do zapisów koncepcji wymaga się podjęcia działań m.in. w obszarach: 

− 4.4. Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych 

i podziemnych kraju, w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby 

ludności i rozwoju gospodarczego. 

Z uwagi na niepokojący niski w skali Europy wskaźnik retencjonowania wód, wskazane jest, 

aby zwiększyć dbałość o zmniejszenie tempa odpływu wód opadowych. Dlatego dla 

utrzymania zasobów w odpowiednim stanie jakościowym i ilościowym w strategicznych 

dokumentach planistycznych zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym zostaną 

wprowadzone zapisy pozwalające na koordynację działań wynikających z Programu wodno- 

środowiskowego kraju. Planowanie przestrzenne będzie poruszać kwestię różnych sposobów 

wykorzystania zasobów wodnych, regulacji czasu zatrzymania wody w środowisku, w celu 
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zmniejszania zagrożenia zarówno, dla jakości i ilości tych zasobów. Planowanie na poziomie 

krajowym, regionalnym i miejscowym będzie zawierać pozostałe instrumenty planistyczne 

gospodarki wodnej, w tym wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy 

Powodziowej, w tym właśnie warunki korzystania z wód regionu wodnego. 

 

− 4.5. osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi 

ekosystemów. 

Koncepcja określa, iż stosowane będzie zintegrowane, w obrębie jednostek bilansowych 

zlewni, zarządzanie poborem wody i odprowadzaniem ścieków.  

Ponadto w celu skuteczności ochrony głównych zbiorników wód podziemnych będzie 

wprowadzanie na terenie wyznaczonych stref ochronnych nakazów i zakazów 

odzwierciedlanych w dokumentach planistycznych na wszystkich szczeblach.  Na obszarach 

o zasięgu transgranicznym będzie kontynuowana oraz rozwijana dotychczasowa współpraca 

dotycząca zarządzania wspólnymi zasobami wodnymi, prowadząca do osiągnięcia dobrego 

stanu jakościowego i rozwoju zasobów wodnych. 

 Dążenie do osiągania dobrego stanu i potencjału wód jest również głównym celem 

ocenianego projektu rozporządzenia. 

 

− 4.6. zmniejszenia obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do 

wód, atmosfery i gleby.  

 

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

Strategicznym celem, określonym w niniejszym dokumencie jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego państwu, ludziom. 

W aspekcie dotyczącym racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, polityka 

ekologiczna Państwa wyznacza, jako cele średniookresowe do 2016 r.: 

− racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 

w sposób umożliwiający ochronę gospodarki wodnej od deficytów wody 

i zabezpieczenia przed skutkami powodzi, 

− dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe 

i konsumpcyjne, 

− zwiększenie retencji wodnej, 

− skuteczna ochrona zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

Zapisy rozporządzenia częściowo wpisują się w wyznaczone cele Polityki Ekologicznej 

Państwa. 
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Krajowa Strategia Ochrony  i Zrównoważonego  Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej 

Głównym celem niniejszej strategii jest zachowanie bogactwa w zakresie 

różnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości 

i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji z uwzględnieniem potrzeb rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków 

życia i rozwoju społeczeństwa. 

 

W Dziale Gospodarka Wodna wskazano następujące działania operacyjne: 

37. Wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest 

to możliwe, naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin. 

38.  Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek. 

 

Zapisy projektu rozporządzenia zawierają elementy dot. zarówno tematyki osiągania 

i utrzymania dobrego stanu wód oraz odtworzenia ciągłości biologicznej rzek. 

 

Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce wraz z planem działań (na 

lata 2006-2013) 

Nadrzędnym celem Strategii jest powszechna ochrona środowisk wodno – błotnych w kraju 

poprzez (pkt. 6.1): 

A. zapewnienie ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk aktualnych 

obszarów wodno – błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych, 

B. zatrzymania degradacji i zanikania obszarów wodno-błotnych, 

C. restytucji obszarów zdegradowanych. 

 

W strategii przyjęto m.in. następujące cele strategiczne (pkt. 6.2): 

I. doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych. 

Zgodnie z celem operacyjnym: 

1. spójność systemu prawnego i przepisów mających wpływ na obszary wodno-błotne, 

w tym: Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, przepisów dot. 

zagospodarowania przestrzennego, 

2. Skuteczne i pełne wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

W odniesieniu do powyższych celów operacyjnych w ramach I celu strategicznego niniejszej 

Strategii, realizacja warunków korzystania z wód regionu wypełnia zapisy RDW, które to 

transponowane do Prawa wodnego narzucają realizację takiego dokumentu planistycznego, 

jakim są warunki dla regionu. 
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Strategia Gospodarki Wodnej 

Niniejsza strategia wyznacza trzy główne cele: 

− Cel I zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy 

poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód. 

Cel ten planuje się osiągnąć m.in. poprzez: 

 poprawę jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, 

 poprawę jakości wody w kąpieliskach. 

Realizacja warunków korzystania z wód regionu wodnego a dokładnie zapisów dotyczących 

osiągania celów środowiskowych dla obszarów, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt. 3 

ustawy PW – spełnienia w kąpielisku lub miejscu wyznaczonym do kąpieli wymagań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie 

prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do  kąpieli 

(Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2011 r.) oraz dla obszarów, o których mowa w art. 113 ust 4 pkt. 1 

ustawy – spełnienia wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia niejako 

przekłada się na osiągnięcie powyższego celu. 

 

− Cel II osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych. 

Cel ten planuje się osiągnąć m.in. poprzez: 

 opracowanie PGW na obszarach dorzeczy Wisły i Odry oraz realizację programów 

działań zawartych w tych planach dla osiągnięcia celów środowiskowych, 

 realizacja programu wodno-środowiskowego. 

Realizacja powyższych zadań wiąże się również z realizacją warunków korzystania z wód 

m.in. dla regionu wodnego Dolnej Wisły. Bowiem zgodnie z programem działań zawartym 

w PGW Wisły w kategorii: Działania organizacyjno – prawne i edukacyjne znajduje się 

działanie: opracowanie warunków korzystania z wód regionu. 

− Cel III podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy. 

 

Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 

Zgodnie z zapisami NSGW celem nadrzędnym tego dokumentu (perspektywa 2030) 

jest kształtowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych 

w gospodarowaniu wodami, dzięki którym zapewniony zostanie trwały i zrównoważony 

społeczno – gospodarczy rozwój kraju, z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu. 

Określonymi celami strategicznymi są (II, pkt.2): 
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− osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi 

ekosystemów, 

w ramach tego celu strategicznego określono cele operacyjne (II, pkt.3) m.in.: 

 przywrócony i utrzymywany dobry stan i potencjał wód powierzchniowych, 

 przywrócony właściwy stan wszystkich części wód podziemnych oraz zapewniona 

równowaga między poborem a zasilaniem tych wód, 

Powyższe cele operacyjne wpisują się w cele ocenianych warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły.  

− zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia i dla celów 

sanitacji, 

Powyższy cel jest zgodny z celem ocenianych warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Dolnej Wisły.  

− zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, 

− podniesienie skuteczności ochrony ludności i gospodarki w sytuacjach kryzysowych. 

 

Program wodno – środowiskowy kraju 

PWŚK stanowi zbiór działań, których realizacja umożliwi osiągnięcie przez wody 

założonych celów środowiskowych. 

Zgodnie z niniejszym dokumentem (rozdz. 3) określono następujące cele: 

− niepogarszanie stanu części wód; 

− osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 

− spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 

prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na 

zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do 

celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie); 

− zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 

W dokumencie PWSK w katalogu działań w kategorii: Działania organizacyjno – prawne 

i edukacyjne znajduje się działanie: opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego. Zatem zapisy PWSK nakładają obowiązek realizacji dokumentu, ocenianego 

w niniejszej prognozie. 
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Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły 

W omawianym dokumencie znajduje się podsumowanie działań zaproponowanych do 

realizacji w ramach PWŚK. Realizacja tych działań ma posłużyć utrzymaniu lub poprawie 

jakości wszystkich wód do 2015 r., (w uzasadnionych przypadkach osiągniecie w terminie 

późniejszym). 

 Realizacja warunków korzystania z wód dla analizowanego regionu umożliwi wypełnienia 

jednego z zadań wskazanych w dokumencie PGW. Zarówno cele wyznaczone dla PGW jak 

i warunków korzystania z wód są zgodne. 

 

Aktualizacja Krajowego programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - AKPOŚK z 

2009 r. 

Analizowany dokument dotyczy aktualizacji poprzednich wersji KPOŚ uzupełniając treść 

dokumentu o dane z gmin, pokazując działania, które należy zrealizować do roku 2015. 

Działania te dotyczą: 

− budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, 

− budowy, modernizacji bądź rozbudowy komunalnych oczyszczalni ścieków. 

Aktualizacja KPOŚK zakłada wykonanie Programu na obszarze 1 636 aglomeracji różnej 

wielkości.  

Przedstawione działania w KPOŚK przewidują budowę ponad 73 tys. km sieci 

kanalizacyjnej oraz modernizacje około 3 tys. km sieci istniejącej, w latach 2007-2015. 

 

Analizowany projekt rozporządzenia zawiera zapisy dotyczące zagadnienia 

wprowadzania ścieków do wód. Zatem realizacja zadań związanych z AKPOŚK w momencie 

budowy jak i eksploatacji poszczególnych obiektów w obrębie regionu wodnego Dolnej 

Wisły, będzie musiała rozważać zapisy rozporządzenia.  

 
2.1.4. Plany ochrony 

Plany zadań ochronnych 

Plany zadań ochrony zawierają min. (Ustawa o ochronie przyrody): 

− identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony; 

− cele działań ochronnych; 

− określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 

 ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich 

siedlisk, 
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 monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów 

 uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich 

ochrony; 

− wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 

i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

− wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości 

obszaru. 

 

Plany ochrony obszarów Natura 2000 

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera m.in. (Ustawa o ochronie przyrody): 

− identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony; 

− określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 

2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do: 

 innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000, 

 zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji 

zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także 

obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania, 

 zagospodarowania obszarów morskich, 

 gospodarowania wodami, 

 gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, 

 śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być 

zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów 

wodnych; 

− wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
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i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których wyznaczono obszar Natura 2000; 

− określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację; 

− wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin 

i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony; 

− określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków; 

− określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony. 

 

Plan ochrony dla parku narodowego9

− ograniczanie nadmiernego odpływu wód; 

 

W ramach opracowywanych planów ochrony działania w stosunku do ekosystemów 

wodnych przewidują: 

− eliminowanie dopływu zanieczyszczonych wód w tym ścieków; 

− likwidacje zanieczyszczeń antropogenicznych; 

− odtwarzanie terenów podmokłych i przywrócenie naturalnego biegu ciekom wodnym; 

− minimalizację poboru wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Plan ochrony dla parku krajobrazowego 9 

Plan ochrony dla parku krajobrazowego w zakresie ochrony wód przewiduje: 

− zwiększenie retencji terenu; 

− zachowanie naturalnego charakteru cieków wodnych; 

− przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód; 

− gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów 

wodnych. 

 

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody 9 

Zawarte w nich zapisy dot. ekosystemów wodnych są bliźniacze do działań w obszarach 

parków narodowych przewidują m.in.: 

− ograniczanie nadmiernego odpływu wód; 

                                                      
9 „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami w 
Polsce na obszarach dorzeczy”, Etap I Region Wodny Dolnej Wisły MGGP S.A., 2010r., 

 

mailto:biuro@pectore-eco.pl�


„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły” 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-
259-36-39  tel. 32 231 00 70, fax 32 231 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 
46 

− eliminowanie dopływu zanieczyszczonych wód w tym ścieków; 

− likwidacje zanieczyszczeń antropogenicznych; 

− odtwarzanie terenów podmokłych i przywrócenie naturalnego biegu ciekom wodnym; 

− minimalizację poboru wód powierzchniowych i podziemnych. 

 
Analizowany projekt rozporządzenia zawiera zapisy odnoszące się utrzymania lub 

przywracania ciągłości morfologicznej cieków, dla których: 

− „brak ciągłości morfologicznej zidentyfikowano, jako zagrożenie w planach ochrony, 

planach zadań ochronnych bądź zadaniach ochronnych ustanowionych dla form ochrony 

przyrody, 

− przywrócenie ciągłości morfologicznej zidentyfikowano jako cel ochrony lub jako 

działanie ochronne w planach ochrony, planach zadań ochronnych bądź zadaniach 

ochronnych ustanowionych dla form ochrony przyrody, 

− ciągłość morfologiczna jest warunkiem osiągnięcia pożądanego właściwego stanu 

ochrony gatunku lub gatunków dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000”.  

 

Dążenie do poprawy jakości wód, w wyniku zapisów rozporządzenia, ze wskazanymi 

w dalszej części korektami, powinno wpływać na dotrzymanie zapisów poszczególnych 

planów ochrony. 

 

2.1.5. Porównanie celów ustanowione na szczeblu międzynarodowym 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu w aspekcie 
zagadnień przyrodniczych 

CEL: Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

i gatunków o znaczeniu europejskim (dyrektywa siedliskowa, dyrektywa ptasia). 

  Warunki nie są sprzeczne z osiągnięciem tego celu i nie oddalają od niego, a nawet 

w pewnym stopniu zbliżają do jego osiągnięcia. Nie są jednak wystarczające do osiągnięcia 

celu w kontrolowanych aspektach stosunków wodnych. 

 

CEL: Zapobieżenie wszelkiemu pogarszaniu stanu siedlisk i znaczącemu niepokojeniu 

gatunków chronionych w obszarach Natura 2000 (art. 6.2 dyrektywy siedliskowej). 

 Zapisy Warunków dopuszczające kontynuację aktualnego korzystania z wód, nawet 

niezgodnego z Warunkami i nawet przyczyniającego się do pogarszania stanu siedlisk 

chronionych, są niezgodne z tym celem, por. argumentacja Trybunału Sprawiedliwości 

Wspólnot Europejskich w sprawie Alto Sil. 
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CEL: Poprawa dzikiej populacji łososia w Bałtyku (HELCOM, Rekomendacja 19/2) 

 Warunki są zgodne z rekomendacją i w zasadzie (po drobnych korektach 

rekomendowanych dalej) zapewniają wymaganą Rekomendacją ochronę ciągłości 

ekologicznej rzek łososiowych. 

 

2.2. Uwarunkowania środowiskowe 
2.2.1.  Aktualny stan środowiska i jego potencjalne zmiany 

Przeprowadzając analizę w tym rozdziale, skupiono się na aktualnym stanie 

środowiska wodnego, rozważając jednocześnie przyczyny takiego stanu. Przeanalizowano 

źródła zanieczyszczeń wód a przez to również kolejnych komponentów środowiska.  

Aktualny stan środowiska na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły generowany 

jest głównie przez zanieczyszczenia związane z powstającymi na tym terenie ściekami.  

Powstające na obszarze regionu ścieki są w różnym stopniu oczyszczane i odpowiednio 

odprowadzane albo do wód albo do ziemi. 

Wśród trzech województw, na których zlokalizowany jest niniejszy region, najwięcej zrzutów 

ścieków znajduje się w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Łącznie na 

obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły zidentyfikowano10

− 830

: 
11

 457 zrzutów ścieków komunalnych, 
 zrzutów ścieków, w tym: 

 44 zrzuty ścieków przemysłowych, 
 70 zrzutów wód ze stawów pstrągowych, 
 44 zrzuty wód ze stawów karpiowych, 
 46 zrzutów wód chłodniczych, 
 131 zrzutów wód popłucznych, 
 38 zrzutów innych rodzajów ścieków. 

Aktualny stan środowiska generowany jest ilością i jakością zrzucanych ścieków. Tereny 

dużych miast takich jak: Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń, Elbląg, Słupsk generują najwięcej 

ścieków komunalnych, które trafiają następnie do oczyszczalni a później do odbiorników. Do 

tych oczyszczalni trafiają także ścieki pochodzące z zakładów przemysłowych12

Oprócz ścieków generowanych głównie, bądź to przez skupiska dużych miast, bądź zakłady 

przemysłowe, powstają także zrzut z hodowli ryb. Do największych miejsc hodowli ryb 

można zaliczyć ośrodek hodowli ryb na kanale Brdy tj. Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze. 

. 

                                                      
10 „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na 

wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolnej Wisły”, Pectore – eco Sp. z o.o., 
2012r. 

11 nie uwzględniono odprowadzania wód z MEW 
12 „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami w 
Polsce na obszarach dorzeczy”, Etap I Region Wodny Dolnej Wisły MGGP S.A., 2010r. 
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Ponadto w obrębie zlewni rzek przymorza tj. Słupi, Łupawy, Łeby oraz Redy występuje 

największa liczba obiektów hodowli ryb. 

Kolejnym istotnym elementem generującym aktualny stan środowiska naturalnego są 

niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo - gospodarczych powstające u tej części ludności 

regionu, która nie jest podłączona do kanalizacji. W regionie wodnym występuje ok. 29% 

takiej ludności. W większości są to osoby zamieszkałe w gminach: Chełmno, Chrostkowo, 

Koneck, Lipno, Raciążek (województwo kujawsko – pomorskie), Bobowo, Osieczna 

(województwo pomorskie), Frombork, Grodziczno, Milejewo, Miłakowo, Młynary, Nowe 

Miasto Lubawskie oraz Zalewo (województwo warmińsko – mazurskie).   

Kolejnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę w obszarze regionu wodnego Dolnej 

Wisły, to obszary, które są narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych. Zanieczyszczenia te a zwłaszcza substancje biogenne mają wpływ na stan 

wód powierzchniowych i podziemnych. Pomimo obserwowanego w ostatnich latach spadku 

zużycia nawozów sztucznych jak i naturalnych w rolnictwie, niestety rolnictwo stanowi 

istotne źródło zanieczyszczeń wód. 

Tego typu zanieczyszczenia uniemożliwiają wykorzystanie wód zarówno na cele zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia, jak i na cele rekreacyjne. Na analizowanym obszarze 

wyznaczono obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 

rolniczych: 

1. obszar w zlewni rzeki Drybok na terenie gmin wiejskich: Subkowy i Pelplin w powiecie 

tczewskim;  

2. obszar w zlewniach rzek Janka i Dopływ spod Piaseczna na terenie gmin wiejskich: 

Bobowo, Skórcz i Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim oraz gmin wiejskich: 

Morzeszczyn i Gniew w powiecie tczewskim;  

3. obszar w zlewni rzeki Młynówka Malborska na terenie gmin wiejskich: Stary Targ 

i Sztum w powiecie sztumskim. 

4. obszar w zlewniach rzek Kotomierzyca i Struga Graniczna na terenie gmin wiejskich: 

Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec w powiecie świeckim oraz gmin wiejskich: Dobrcz 

i Koronowo w powiecie bydgoskim; 

5. obszar w zlewni rzeki Bacha na terenie gmin wiejskich: Wąbrzeźno i Płużnica 

w powiecie wąbrzeskim, gminy wiejskiej Lisewo w powiecie chełmińskim, gmin 

wiejskich Chełmża, Lubicz i Łysomice w powiecie toruńskim oraz gminy wiejskiej 

Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 

6. obszar w zlewni rzeki Żacka Struga na terenie gmin wiejskich: Lisewo, Papowo 

Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 

7. obszar w zlewni rzeki Struga Łysomicka na terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża 

i Łubianka w powiecie toruńskim i gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 
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8. obszar w zlewniach rzek Tążyna, Kanał Parchański i Dopływ z Marszałkowa na terenie 

gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Bądkowo, Waganiec, Zakrzewo 

i Raciążek w powiecie aleksandrowskim, gmin wiejskich: Inowrocław, Rojewo, 

Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim oraz gminy Lubanie 

w powiecie włocławskim;  

9. obszar w zlewni jeziora Steklińskiego na terenie gmin wiejskich: Czernikowo 

w powiecie toruńskim i Kikół w powiecie lipnowskim; 

10. obszar w zlewni jeziora Święte na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie 

grudziądzkim; 

11. obszar w zlewni jeziora Nogat na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie 

grudziądzkim. 

 

Kolejnym ważnym elementem generującym jakość wód, a co za tym idzie i innych 

komponentów środowiska jest wielkość zanieczyszczeń pochodzących z atmosfery (tj. 

depozycja zanieczyszczeń). Zgodnie z przeprowadzanymi badaniami na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, iż wielkość zanieczyszczeń tj. ładunki azotu 

ogólnego i ładunki fosforu ogólnego są stosunkowo niskie w porównaniu do pozostałych 

rejonów polski. 

Z uwagi na charakter ocenianego dokumentu niezbędnym jest scharakteryzowanie 
aktualnego stanu dotyczącego poboru wód, co ma bezpośrednie również przełożenie na 
wielkości wód regionu wodnego Dolnej Wisły. Łącznie na obszarze regionu wodnego Dolnej 
Wisły zidentyfikowano13

− 415 ujęć wód powierzchniowych, w tym: 

: 

 3 ujęcia na cele komunalne, 
 42 ujęcia na cele przemysłowe, 
 71 ujęć dla zasilania stawów pstrągowych, 
 50 ujęć dla zasilania stawów karpiowych, 
 123 ujęcia dla celów nawodnień, 
 75 ujęć dla MEW 
 51 innych ujęć wód; 

Dla ujęć pobierających wody powierzchniowe do celów komunalnych ustanowiono strefy 

ochronne (ochrony bezpośredniej i pośredniej). Natomiast pozostałe ujęcia nie posiadają 

stref ochrony. W przypadku ujęć wód podziemnych na terenie regionu szacuje się, że jest ich 

ok. 1986 (z czego 1120 – województwie pomorskim, 624- kujawsko-pomorskim, 242 – 

                                                      
13 „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na 

wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolnej Wisły”, Pectore – eco Sp. z o.o., 
2012r. 
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warmińsko-mazurskim). Spośród ujęć wód podziemnych, 823 ujęcia posiadają wyznaczona 

strefę ochronną. 

Na aktualny stan środowiska zarówno wodnego jak i przyrodniczego mają ogromny wpływ 

obiekty hydrotechniczne, które powstały w celu ochrony przeciwpowodziowej, energetyki 

wodnej, poboru wód, żeglugi. Zapisy dotyczące sposobu udrożniania poszczególnych rzek 

regionu wodnego regulują odpowiednie programy: Program ochrony i rozwoju zasobów 

wodnych w województwie kujawsko-pomorskim, Projekt programu udrażniania 

biologicznego rzek województwa warmińsko-mazurskiego, Program udrażniania rzek 

województwa pomorskiego. 

W dokumentach głównym założeniem jest przywrócenie ciągłości biologicznej rzek, która 

została zakłócona właśnie przez obiekty hydrotechniczne. 

Wpływ budowli zauważalny jest w reżimie hydrologicznym oraz w warunkach 

morfologicznych rzek i jezior. Zaobserwowane zmiany stanowią istotne zagrożenie 

osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Występujące budowle poprzeczne zaburzają ciągłość morfologiczną cieków oraz utrudniają 

a czasem i uniemożliwią migrację organizmów wodnych. 

Dodatkowo budowle piętrzące zlokalizowane poniżej zbiorników retencyjnych mają wpływ 

na naturalny reżim hydrologiczny. Większości budowli piętrzących występujących 

w analizowanym regionie wykorzystywana jest na cele energetyki wodnej bądź na pobór 

wód na stawy rybne. 

Na analizowanym terenie występuje ponad 200 małych elektrowni wodnych. Największy 

moce posiadają: 

− elektrownia Samociążek na rzece Brdzie – 26 MW,  

− elektrownia Bielkowo na rzece Raduni – 7,2 MW, 

− elektrownia Gałąźnia Mała na rzece Słupi – 4,2 MW.  

W tych elektrowniach wysokości piętrzenia sięgają kilkudziesięciu metrów (najwyższe to 44 

m – dla elektrowni Bielkowo).  

Na analizowanym obszarze liczbę budowli piętrzących powstałych na potrzeby obiektów 

hodowli ryb można oszacować na ponad 70. Budowle te piętrzą wodę na wysokość od 

kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów.  

Na terenie regionu występują także budowle podłużne (umocnienia brzegowe oraz 

wszelkiego rodzaju infrastruktura związana z rekreacją i żeglugą jak porty, przystanie, 

nabrzeża), które to nie mają aż tak ogromnego wpływu jak budowle poprzeczne. Ich skala 

oddziaływania jest znacznie mniejsza. 

Opracowanie oraz wdrożenia warunków korzystania z wód regionu wodnego wynika 

z zapisów prawa (Prawo wodne) oraz umożliwia wypełnienie działań zapisanych w przyjętych 
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dokumentach: Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz Programu 

wodno-środowiskowego Kraju. 

Realizacja działań ma przyczynić się osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych 

(RDW).  

Ponadto z uwagi na dostrzegalny problem z ilością oraz jakością wód na obszarze kraju, 

a także widoczny wysoki poziom zanieczyszczeń i eutrofizacji oraz zagrożenie różnorodności 

biologicznej Morza Bałtyckiego wskazuje na potrzebę realizacji działań, które zahamują ta 

tendencję. 

Analizowany region charakteryzuje się unikatowym środowiskiem oraz walorami 

krajobrazowymi. Dlatego też należy dążyć do poprawy aktualnego stanu środowiska. 

Opisane powyżej problemy regionu dotyczące źródeł zanieczyszczeń, zwłaszcza komponentu, 

jakim są wody, wskazują potrzebę dalszego rozwoju ochrony środowiska. A co za tym idzie 

realizacji dokumentów pozwalających na poprawę, jakości oraz ilości wód. 

 
2.2.2. Stan środowiska na terenach objętych oddziaływaniem przedsięwzięć 

realizowanych w ramach dokumentu 
2.2.2.1. Położenie 

Analizowany, w niniejszym opracowaniu, region wodny Dolnej Wisły dotyczy obszaru o 
powierzchni 35 077 km2. Obszar ten jest administracyjnie położony na terenie trzech 
województw: 

− pomorskiego 46,2%,  

− kujawsko-pomorskiego 31,3%;  

− warmińsko-mazurskiego 22,5%. 

 
 
 
  

Rys. 2.2.2.1/1. Granice administracyjne RZGW Gdańsk 
                                                Źródło: Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 

 
 
Region wodny Dolnej Wisły obejmuje północną część obszaru dorzecza Wisły, od 

miejscowości Korabniki do ujścia do Morza Bałtyckiego (Zatoki Gdańskiej), zlewnie rzek 
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Przymorza na zachód od ujścia Wisły po zlewnię Słupi włącznie oraz na wschód od ujścia 

Wisły po zlewnię Pasłęki.14

Położenie geograficzne regionu wodnego Dolnej Wisły, wg Kondrackiego

  
15

− Niż Środkowoeuropejski (rozległa prowincja fizycznogeograficzna rozciągająca się od 

delty Skaldy, Mozy i Renu na zachodzie poza dolną i środkową Wisła na wschodzie); 

, obejmuje 

następujące prowincje:  

w podprowincjach: Pobrzeża Południowobałtyckie (313) oraz Pojezierza   

Południowobałtyckie (314-316).  

− Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie, w podprowincjach: Pobrzeża 

Wschodniobałtyckie (841) oraz Pojezierza Wschodniobałtyckie (842). 

W obszarze omawianego regionu wodnego Dolnej Wisły wydzielonych zostało 12 

makroregionów:  

• Pobrzeże Koszalińskie (313.4)  

obszar regionu wodnego Dolnej Wisły obejmuje tylko wschodnią część tego 

makroregionu, to jest pas nadmorski zwanym Wybrzeżem Słowińskim (z licznymi 

jeziorami przybrzeżnymi) oraz równiny i wysoczyzny morenowe przecięte dolinami 

rzek. 

Obszar ten charakteryzuje się mało urozmaiconą linią brzegową, co jest 

konsekwencją działalności fal, podcinających wysoczyzny morenowe i akumulujących 

piaszczyste mierzeje. Mierzeje te, utworzyły wały wydmowe, za którymi powstały 

odcięte od morza jeziora i torfowiska. 

• Pobrzeże Gdańskie (313.5)  

otacza półkoliście Zatoką Gdańską na południe od linii łączącej przylądek Rozewie na 

zachodzie z półwyspem Sambijskim na wschodzie. 

Obszar ten charakteryzuje się specyficzną formą terenu, to jest wyodrębnionymi 

płatami wysoczyznowymi o wysokości kilkudziesięciu metrów, które rozdzielone są 

formami dolinowymi, mierzeje – Helska oraz Wiślana, oraz rozległa delta Wisły. 

• Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4)  

granice regionu wodnego Dolnej Wisły obejmują tylko północno-wschodnią część 

tego pojezierza. Występują tu jeziora głównie rynnowo-wytopiskowe, największe 

z nich to Drawsko.  

 

 

 

                                                      
14 Źródło: Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły, RZGW 

w Gdańsku 
15 Źródło: Kondracki J., 1998: Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa. 
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• Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5)  

makroregion fizycznogeograficzny związany genetycznie z silnie wygiętym na 

południe łukiem wałów morenowych, powstałym w okresie fazy pomorskiej 

ostatniego zlodowacenia. 

• Pojezierze Południowopomorskie (314.6/7) 

Region wodny Dolnej Wisły obejmuje terytorium pomiędzy morenami fazy 

pomorskiej od strony północnej, Doliną Toruńsko-Eberswaldzką od strony 

południowej i doliną Wisły na wschodzie. 

Odpływ lodowcowo-rzeczny występujący na tym obszarze, spowodował powstanie 

rozległych piaszczystych równin w dorzeczach dopływów Wisły: Brdy i Wdy. 

Pomiędzy dolinami tych rzek występują liczne jeziora wytopiskowe. 

• Dolina Dolnej Wisły (314.8) 

jest to szeroka dolina, która przecina wzniesienia pojezierzy w kierunku północ -

południe. Jest ona swego rodzaju przełomem pomiędzy pradoliną Toruńsko-

Eberswaldzką a równiną Żuław Wiślanych. 

• Pojezierze Iławskie (314.9) 

jest to obszar, w całości położony w regionie wodnym Dolnej Wisły, o rzeźbie 

młodoglacjalnej z licznymi wzgórzami i jeziorami: Jeziorak (ok. 32 km2), Drwęckie (ok. 

8 km2). Licznie występujące tu kanały tworzą rzadko spotykany system pochylni. 

Pojezierze Iławskie wraz z Garbem Lubawskim tworzy region turystyczny nazywany 

Mazurami zachodnimi.  

• Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie (315.1) 

w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły leży północna część tego makroregionu. 

Rozciąga się on na wschód od doliny Wisły, po obu stronach Drwęcy. Obszar ten w 

części północno-wschodniej jest falisto-pagórkowatą wysoczyzną. Liczne występujące 

tu jeziora rynnowe są rozciągnięte południkowo. Rzeźba tego terenu jest mało 

urozmaicona. 

• Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka (315.3)  

- w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły leży jedynie niewielka część obszaru 

Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Jest to część mezoregionu - Kotlina Toruńska 

leżąca wzdłuż Wisły. Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka rozciąga się równoleżnikowo 

pomiędzy Pojezierzem Południowopomorskim i Chełmińsko-Dobrzyńskim na północy, 

a Pojezierzem Lubuskim i Wielkopolskim na południu. Pradolina w pomorskiej fazie 

ostatniego zlodowacenia stanowiła drogę odpływu wód lodowcowych w kierunku 

zachodnim. 
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• Pojezierze Wielkopolskie (315.5)  

w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły leży jedynie północno-wschodni kraniec 

Pojezierza Wielkopolskiego. Jest to równinny teren o wysokości do 100 m n.p.m. 

i nielicznych małych jeziorach. 

• Nizina Staropruska (841.6) 

w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły leży tylko zachodnia część Niziny 

Staropruskiej – mezoregion Równina Ornecka oraz zachodnia część mezoregionu 

Wzniesienia Górowskie. Wzniesienia Górowskie charakteryzują się licznymi 

nieregularnie rozproszonymi wzgórzami, poprzedzielanymi erozyjnymi dolinkami 

cieków biorących początek na tym obszarze. Równina Ornecka powstała w wyniku 

akumulacji wodno-lodowcowej. 

Mimo tego, iż teren Niziny Staropruskiej położony jest w obrębie zasięgu ostatniego 

zlodowacenia nie posiada typowej rzeźby młodoglacjalnej - prawie zupełnie brak 

jezior. Natomiast większe zespoły form morenowych są rzadkie, a sieć dolin jest 

dobrze wykształcona. 

• Pojezierze Mazurskie (842.8)  

w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły leży niewielki fragment Pojezierza 

Mazurskiego to jest zachodnia część mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie. Obszar ten 

leży w zlewni rzeki Pasłęki oraz Drwęcy. Na terenie tym występują liczne jeziora. 

 

2.2.2.2. Geologia regionu wodnego Dolnej Wisły 

Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły najstarszymi skałami są skały krystaliczne 

prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Tworzą je głównie granitoidy, przykryte 

pokrywą skał osadowych. Na obszarze syneklizy perybałtyckiej, na tych skałach zalegają 

osady najmłodszego prekambru. Nad nimi, a miejscami bezpośrednio na skałach 

krystalicznych leżą osady dolnego paleozoiku o zmiennej miąższości od kilkudziesięciu 

metrów na wschodzie do około 5 tys. metrów na południowym - zachodzie syneklizy.  

Na obszarze całego opisywanego regionu wodnego Dolnej Wisły piętro permsko-

mezozoiczne tworzy ciągłą pokrywę osadową. Miąższość tych osadów, z piętra permsko-

mezozoicznego, wynosi od kilkuset metrów na północnym wschodzie do 1500 metrów na 

południowym zachodzie analizowanego regionu wodnego. Osady te na większości terenu 

ułożone są poziomo, a jedynie w strefach przyuskokowych bywają zaburzone. Na większości 

obszaru regionu wodnego Dolnej Wisły występują osady paleogenu, które tworzą głównie 

luźne skały detrytyczne: piaski, mułki, iły, miejscami wkładki węgli brunatnych. Wyjątek 

stanowi jedynie północna części delty Wisły, gdzie osady te zostały zniszczone przez procesy 

erozji i egzaracji w plejstocenie. Nad tymi osadami zalegają osady neogenu. Charakteryzują 

się one na tym obszarze zmienną miąższością. Zależy ona od stopnia erozji czwartorzędowej 
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oraz od zaburzeń glacitektonicznych. Są to głównie osady lądowe z pokładami węgla 

brunatnego, utworzone w środowisku rzecznym i bagiennym oraz podrzędnie w jeziornym. 

Miąższość tych osadów często znacznie przekracza 100 metrów.  

Skały czwartorzędu tworzą utwory holoceńskie, a także osady wszystkich zlodowaceń 

plejstoceńskich, których zasięgi objęły obszar Polski. W północno - wschodniej części regionu 

wodnego miąższość utworów czwartorzędowych jest największa. Również w miejscach 

głębokich rozcięć podłoża i w rynnach egzaracyjnych wypełnionych osadami plejstoceńskimi, 

ich miąższość przekracza miejscami 300 metrów. Natomiast najmniejsza miąższość utworów 

czwartorzędowych występuje na zachodnim brzegu Zatoki Gdańskiej, w kilku miejscach 

w okolicy ujścia Wisły, w okolicach Golubia-Dobrzynia oraz w południowo - zachodniej części 

regionu wodnego.  

Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły nie ma wielu osadów okresów interglacjalnych. 

Najczęściej występujące tu osady to: gliny zwałowe, piaski i żwiry o różnej genezie oraz mułki 

i iły.16

Rzeźba regionu wodnego Dolnej Wisły jest związana ze zlodowaceniem Wisły.  Rzeźba 

młodoglacjalna tego terenu powstała i ukształtowała się w okresie ostatniego 

  

 

Osady powierzchniowe4 

zlodowacenia 

plejstoceńskiego. Charakteryzuje się ona obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni 

pagórkowatej lub falistej, płaskich powierzchni sandrowych oraz ciągów wzgórz 

morenowych.  

Żuławy Wiślane wraz z deltą Wisły i doliną Wisły tworzą holoceńskie doliny aluwialne, 

podobnie jak niecki niektórych jezior z towarzyszącymi im torfowymi równinami. 

 

2.2.2.3. Struktura użytkowania gruntów 

Region wodny Dolnej Wisły ma charakter typowo rolniczy. Uprawy rolne zajmują 

ponad połowę powierzchni omawianego regionu. Tereny wykorzystywane rolniczo są 

rozmieszczone regularnie w całym regionie wodnym Dolnej Wisły. W zachodniej części 

analizowanego obszaru oraz w dolinie Wisły od ujścia Narwi do ujścia Brdy większość 

terenów zajmują lasy oraz ekosystemy seminaturalne. Przewaga tych użytków leśnych 

zaznacza się również w północno-wschodniej części zlewni Drwęcy. Natomiast w północnej 

części zlewni, która wchodzi w skład pojezierzy: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego 

znajdują się tereny wodne i podmokłe. Zajmują one niewielką powierzchnię omawianego 

regionu, to jest nieco ponad 2,5%. Na analizowanym terenie znajdują się także tereny 

                                                      
16 Źródło: „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” ETAP I Region wodny Dolnej Wisły, MGGP, Kraków 2010r. 
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zantropogenizowane, które zajmują ok. 2,6% powierzchni. W ich skład wchodzą głównie 

obszary aglomeracji miejskich6. 

 

2.2.2.4. Gleby 

Na analizowanym terenie w rejonie regionu występują różne rodzaje gleb. Charakter 

pokrywy glebowej ściśle wiąże się z rzeźbą i litologią danego regionu. Ich przydatność 

rolnicza jest bardzo zróżnicowana.    

W południowej części regionu wodnego Dolnej Wisły występują wysoczyzny 

morenowe, zbudowane z glin zwałowych. Stanowią one obszary występowania gleb 

brunatnoziemnych. Natomiast na piaszczystych utworach sandrów i pradolin przeważają 

gleby bielicoziemne. W południowej części omawianego rejonu przeważają gleby 

brunatnoziemne, tj. brunatne i płowe. W rejonach dolin rzecznych występują gleby typu: 

murszaste, glejobielicowe, torfowe, murszowe oraz czarne ziemy. Gleby te stanowią cenny 

zasób z punktu widzenia kształtowania retencji wodnej w krajobrazie. Szczególną rolę w tym 

względzie odgrywają gleby torfowe. Zachowanie torfów jest, zatem istotne z punktu 

widzenia między innymi ochrony przeciwpowodziowej. Zwięzłe gleby brunatnoziemne oraz 

należące do najlepszych gleb kraju czarne ziemie i mady Żuław znajdują się w północnej 

i północno – wschodniej części analizowanego terenu. Tereny te charakteryzują gleby 

o najwyższej i wysokiej przydatności rolniczej. Natomiast na południowym – wschodzie 

przeważają najmniej żyzne gleby bielicoziemne. Pojezierną, środkową część obszaru cechuje 

mozaikowaty układ drobnych konturów gleb o różnej przydatności rolniczej, sprzyjający 

przyrodniczej bioróżnorodności.  

 

Jakość gleb 

Ponad połowa przebadanej powierzchni użytków rolnych cechuje się bardzo kwaśnym 

i kwaśnym odczynem pH. Umiarkowaną erozją wodną zagrożone są drobne kontury gleb, 

szczególnie o spadkach przekraczających 12 %.  

Gleby zagrożone są degradacją biologiczną (wyjałowienie) i chemiczną (nadmiar biogenów 

i pestycydów, zakwaszenie), a na terenach długotrwale intensywnie nawożonych gnojowicą 

– także zanieczyszczeniem bakteriami chorobotwórczymi i patogenami. Jest to skutek 

wieloletniego intensywnego nawożenia mineralnego. Do degradacji gleb przyczyniły się 

także długotrwale i na szeroką skalę stosowane monokultury zbożowe oraz zmniejszone 

nawożenie obornikiem i wapnem nawozowym. Blisko połowa gleb w tym regionie wymaga 

koniecznego lub potrzebnego wapnowania.17

 
 

                                                      
17 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Pomorskiego Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku, Słupsk, 
sierpień 2009 r. 
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2.2.2.5. Wody powierzchniowe 

Region wodny Dolnej Wisły obejmuje północną część obszaru dorzecza Wisły. 

Powierzchnia analizowanego regionu wodnego wynosi 35 077 km2. Obszar ten stanowi ok. 

12% powierzchni Polski. W regionie tym znajduje się wyjątkowy pod względem gospodarki 

wodnej subregion – Żuławy Wiślane. Obszar ten charakteryzuje się również bardzo wysokim 

zagrożeniem powodziowym. Wchodzą tu zlewnie takich rzek jak: Martwa, Wisła, Nogat, 

Elbląg oraz zlewnia Zalewu Wiślanego od Wisły do Nogatu. W północnej części Żuław ciągnie 

się pas depresji tj. terenów położonych poniżej poziomu morza. W przypadku ich zalania 

konieczne jest mechaniczne odprowadzenie tej wody. Cześć Żuław zwana Żuławami 

Gdańskimi położona po lewej stronie koryta Wisły obejmuje skomplikowany system cieków 

i kanałów zwany Gdańskim Węzłem Wodnym. Jest to tak zwana zlewnia Martwej Wisły

Opis ogólny 

18

Cały region wodny Dolnej Wisły charakteryzuje się stosunkowo gęstą siecią hydrograficzną

. 
19

                                                      
18 Źródło: Projekt” KLIMAT „Wpływ zmian klimatu na Środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” Zadanie 9: 

Perspektywiczne zagospodarowanie dorzecza Wisły wraz z systemem ocen wpływu inwestycji 
hydrotechnicznych na środowisko, prof. dr hab. in_. Wojciech Majewski, Warszawa styczeń 2010 

19 Źródło: http://www.rzgw.gda.pl 

. 

Głównym ciekiem tego obszaru jest rzeka Wisła, do której dopływa szereg rzek. W zlewni 

Wisły dolnej przeważają potoki piaszczyste nizinne (55,4%), prawie 9% przypada na potoki, 

strumienie, małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów 

torfotwórczych. Duży – ponad 8% udział maja cieki łączące jeziora a ponad 7,5% rzeki nizinne 

piaszczysto-gliniaste. Pozostałe typy cieków maja udział poniżej 5%. Około 6,4% cieków w 

zlewni Wisły dolnej sklasyfikowano jako nieokreślone6.  

Do najważniejszych zlewni położonych na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły należą: 

Słupia, Łupawa, Łeba, Pasłęka, Brda, Wda.  

Region wodny Dolnej Wisły nie jest w pełni symetryczny. Lewobrzeżna cześć regionu 

(wliczając zlewnie Martwej Wisły) stanowi 60%, natomiast prawobrzeżna (wliczając zlewnie 

Nogatu, Elblągu i Szkarpawy) 40%.6  Do najważniejszych lewobrzeżnych dopływów regionu 

należą: Wierzyca, Mątawa, Wda, Brda, Kanał Zielona Struga, Tążyna. Natomiast 

najważniejsze prawobrzeżne dopływy to: Osa, Fryba, Drwęca, Mień i Skrwa. 

Poniżej przedstawiono, w zestawieniu tabelarycznym, hydrograficzne jednostki bilansowe na 

terenie RZGW w Gdańsku. W ramach rejonizacji hydrograficznej region wodny Dolnej Wisły 

podzielony został na obszary bilansowe oznaczone numerami od G-1 do G-21. Do 

największych jednostek bilansowych należą zlewnie Drwęcy (G-3) i Brdy (G-6). 
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Tabela 2.2.2.5/1. Hydrograficzne jednostki bilansowe w regionie Dolnej Wisły 
Oznaczenie Nazwa Powierzchnia km2 

G-1 Tążyna 749,26 

G-2 Mień 648,31 

G-3 Drwęca 5693,28 

G-4 Zielona Struga 685,97 

G-5 Struga Toruńska 467,49 

G-6 Brda 4831,20 

G-7 Fryba 447,36 

G-9 Wda 2330,81 

G-10 Osa 2150,00 

G-11 Mątawa 517,21 

G-12 Wierzyca 1992,00 

G-14 
Zlewnia Raduni i 
Motławy 

1779,54 

G-15 Zlewnia Słupi 1657,13 

G-16 Zlewnia Łupawy 833,13 

G-17 Zlewnia Łeby 1785,12 

G-18 
Zlewnia Redy - 
Piaśnicy 

1541,47 

G-19 Zalew Wiślany 2554,11 

G-20 
Elbląg i Żuławy 
Elbląskie 

1427,84 

G-21 
Zlewnia Pasłęki i 
Baudy 

2876,15 

                Źródło: „Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z 

wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły” Informator Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 

Warszawa 2012r. 
 

 Region wodny Dolnej Wisły charakteryzuje się również dużą liczbą jezior, położonych 

głównie w centralnej, wschodniej i zachodniej części obszaru. Licznie występują tu głębokie 

jeziora rynnowe i rynnowo-wytopiskowe, tj.: Raduńsko-Ostrzyckie, Jasień, Gowidlińskie, 

Jeleń, Kamienieckie, Wdzydzkie czy Żarnowiec. Jeziora te odgrywają ważną rolę w hydrologii 

regionu wodnego poprzez znaczący wpływ na retencję systemu hydrograficznego 

i wyrównanie przepływów rzek Przymorza. 

Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły znajduje się również 11 dużych sztucznych 

zbiorników wodnych. Największe z nich to: Koronowo o powierzchni 15,6 km2 (zlewnia Brdy), 

Żur o powierzchni 3,0 km2 (zlewnia Wdy) oraz zbiornik Pierzchały 

o powierzchni 2,4 km2 (zlewnia Pasłęki). 
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Główny wpływ na stan wód powierzchniowych ma działalność antropogeniczna 

prowadzona w obszarach zlewni, szczególnie zaś eksploatacja zasobów wodnych oraz 

odprowadzanie zanieczyszczeń w postaci wód zużytych, tj. ścieków bytowych, komunalnych 

oraz przemysłowych. Ścieki te są w różnym stopniu oczyszczane i odprowadzane 

bezpośrednio do wód lub do ziemi. Odrębną kategorią są zrzuty z ośrodków hodowli ryb.  

Ponadto, istotną presję na środowisko wodne wywierają spływy z terenów użytkowanych 

rolniczo oraz zmiany morfologiczne i hydrologiczne, które wiążą się z regulacją rzek, ochroną 

przed powodzią czy energetyką

Jakość wód powierzchniowych 

20

Wody powierzchniowe regionu wodnego Dolnej Wisły charakteryzują się niskim poziomem 

metali, brakiem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz niskim poziomem 

fenoli lotnych. We wszystkich punktach kontrolnych o jakości wód decydował wysoki poziom 

substancji organicznych oraz zły stan sanitarny.

. 

W regionie wodnym Dolnej Wisły w punktach kontrolnych usytuowanych na rzekach 

występuje brak wód bardzo dobrej jakości (I klasa), a wody dobrej jakości (II klasa) stwierdza 

się w bardzo niewielkiej ilości punktów monitoringu. Stan czystości wód w przeważającej 

większości rzek oceniono jako zadowalającą (III klasa) lub niezadowalającą (IV klasa). Wody 

złej jakości (V klasa) stwierdza się w około 5–30 % punktów monitoringu w zależności od 

województwa. 

21 

 

                                                      
20 Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 roku, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska Gdańsk 2011 
21 Źródło: Przegląd istotnych problemów Gospodarki wodnej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły, RZGW w 
Gdańsku 

Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

Duży wpływ na stan wód mają zanieczyszczenia pochodzące z obszarów rolniczych. 

Wywierają one niestety negatywny wpływ na wody regionu Dolnej Wisły. Dopływ 

zanieczyszczeń, w szczególności substancji biogennych, skutkuje zanieczyszczeniem zarówno 

wód powierzchniowych jak i podziemnych. Ilość zanieczyszczeń zwiększa się znacząco 

w przypadkach, gdy działalność rolnicza prowadzona jest w nieprawidłowy sposób. Dotyczy 

to między innymi sposobu uprawy pól, przechowywania środków ochrony roślin oraz 

nawozów itp. Wielkość ładunku substancji biogennych dopływająca do wód zależy w dużej 

mierze od sposobu zagospodarowania terenu oraz intensywności rolnictwa. Mimo 

obserwowanej tendencji do zmniejszania ilości stosowanych nawozów, zarówno sztucznych 

jak i naturalnych, to jednak rolnictwo nadal pozostaje znaczącym źródłem zanieczyszczeń 

wód. Zanieczyszczone wody związkami azotu nie mogą być wykorzystanie do poboru w celu 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub rekreacyjnie, ale również stanowi zagrożenie 

dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 
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Zauważalnym zjawiskiem jest również eutrofizacja wód. Proces ten związany jest głównie 

z nadmiernym dopływem biogenów.  

Dyrektywa 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zwana dyrektywą azotanową, 

nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia szeregu działań w celu ograniczenia 

odpływu do wód związków azotu pochodzących z rolnictwa. W ramach wypełniania 

obowiązku nałożonych przez dyrektywę, konieczne było wyznaczenie wód wrażliwych na 

związki azotu ze źródeł. 

W regionie wodnym Dolnej Wisły obecnie wyznaczone są obszary szczególnie narażone na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych:  

1. obszar w zlewni rzeki Drybok na terenie gmin wiejskich: Subkowy i Pelplin w powiecie 

tczewskim;  

2. obszar w zlewniach rzek Janka i Dopływ spod Piaseczna na terenie gmin wiejskich: 

Bobowo, Skórcz i Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim oraz gmin wiejskich: 

Morzeszczyn i Gniew w powiecie tczewskim;  

3. obszar w zlewni rzeki Młynówka Malborska na terenie gmin wiejskich: Stary Targ 

i Sztum w powiecie sztumskim. 

4. obszar w zlewniach rzek Kotomierzyca i Struga Graniczna na terenie gmin wiejskich: 

Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec w powiecie świeckim oraz gmin wiejskich: Dobrcz 

i Koronowo w powiecie bydgoskim; 

5. obszar w zlewni rzeki Bacha na terenie gmin wiejskich: Wąbrzeźno i Płużnica 

w powiecie wąbrzeskim, gminy wiejskiej Lisewo w powiecie chełmińskim, gmin 

wiejskich Chełmża, Lubicz i Łysomice w powiecie toruńskim oraz gminy wiejskiej 

Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 

6. obszar w zlewni rzeki Żacka Struga na terenie gmin wiejskich: Lisewo, Papowo 

Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 

7. obszar w zlewni rzeki Struga Łysomicka na terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża 

i Łubianka w powiecie toruńskim i gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 

8. obszar w zlewniach rzek Tążyna, Kanał Parchański i Dopływ z Marszałkowa na terenie 

gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Bądkowo, Waganiec, Zakrzewo 

i Raciążek w powiecie aleksandrowskim, gmin wiejskich: Inowrocław, Rojewo, 

Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim oraz gminy Lubanie 

w powiecie włocławskim;  

9. obszar w zlewni jeziora Steklińskiego na terenie gmin wiejskich: Czernikowo 

w powiecie toruńskim i Kikół w powiecie lipnowskim; 

10. obszar w zlewni jeziora Święte na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie 

grudziądzkim; 
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11. obszar w zlewni jeziora Nogat na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie 

grudziądzkim. 

Lokalizacja OSN w regionie wodnym Dolnej Wisły została zamieszczona w załączniku 4. 

Załącznik 4 wykorzystany w niniejszym opracowaniu pochodzi z Rozporządzenie nr 1/2012 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa 

pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 

obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 

należy ograniczyć oraz Rozporządzenia nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie 

wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko - pomorskiego wód wrażliwych 

na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie 

narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 

 

W celu ustalenia oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód, zgodnej z Ramową 

Dyrektywą Wodną wydzielono różne typy wód

Jednolite części wód powierzchniowych  

22

− dla wód powierzchniowych:  

 między innymi dla regionu wodnego Dolnej 

Wisły.  

W ramach pracy „Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód 

powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej” dla 

regionu wodnego Dolnej Wisły wyznaczono: 

 460 jednolitych części wód23

 282 jednolitych części wód jezior, 

 rzek, 

Na potrzeby prac planistycznych dokonano ich scalenia w 84 scalone części wód. 

Podział regionu na scalone części wód powierzchniowych przedstawiono na rysunku 

2.2.2.5/1 zamieszczonym poniżej. 

− dla wód morskich:  

 5 jednolitych części wód przejściowych: 

- Zalew Pucki (PLTWIIWB2),  

- Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIIIWB3),  

- Ujście Wisły Przekop (PLTWVWB5),  

                                                      
22 Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, KZGW Warszawa 2011 
23 Objaśnienie: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, jednolita część wód powierzchniowych to 
„oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak:  
a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,  
b) sztuczny zbiornik wodny,  
c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części,  
d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne”. 
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- Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIVWB4), 

- Zalew Wiślany (PLTWIWB1).  

 6 jednolitych części wód przybrzeżnych: 

- Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWIIWB6E),  

- Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIIIWB5),  

- Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWIIWB4),  

- Półwysep Hel (PLCWIWB2),  

- Mierzeja Wiślana (PLCWIWB1),  

- Port Władysławowo (PLCWIWB3).  

Szczegółowy wykaz jednolitych części wód powierzchniowych zestawiono w załączniku 1.  

W regionie wodnym Dolnej Wisły jako silnie zmienione jednolite części wód wskazano:  

− 268 jednolitych części wód rzek,  

− 8 jednolitych części wód jezior,  

− 1 jednolitą część wód przybrzeżnych.  

Natomiast 19 jednolitych części wód rzek zakwalifikowano jako sztuczne. 

Dla potrzeb analiz bilansowych przyjęto podział regionu wodnego na mniejsze 

jednostki bilansowe, tj. scalone części wód powierzchniowych (SCWP). Scalone części wód, 

w zależności od położenia hydrograficznego, mogą być zlewniami źródliskowymi lub 

różnicowymi. W regionie wodnym Dolnej Wisły wyznaczono 84 SCWP (45 źródliskowych i 39 

różnicowych)24

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Źródło: „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”  ETAP I Region wodny Dolnej Wisły, MGGP, Kraków 2010. 
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Rys. 2.2.2.5/1. Podział regionu wodnego Dolnej Wisły na scalone części wód 

powierzchniowych25 

 

− obszary przeznaczone do poboru wód powierzchniowych i podziemnych w celu 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia: 

Obszary chronione wskazane dla ochrony wód powierzchniowych jak i podziemnych oraz 

w celu zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody 

W regionie wodnym Dolnej Wisły, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

wyznaczono obszary, które zostały ujęte w rejestrze obszarów chronionych, w tym:  

 3 obszary przeznaczone do poboru wód powierzchniowych: 

− PLRW200019486879 (JCWP) Radunia od jez. Ostrzyckiego do Kanału Raduni; 

− PLRW200020292999 (JCWP) Brda od wypływu ze zb. Smukała do ujścia; 

− PLRW20002028999 (JCWP) Drwęca od dopł. z jez. Szczuckiego do ujścia. 

 23 obszarów przeznaczonych do poboru wód podziemnych  

                                                      
25 Źródło: „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych 

oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolnej Wisły” „Pectore-
Eco” Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, Gliwice, sierpień 2012 r. 
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Szczegółowy wykaz obszarów przeznaczonych do poboru wód powierzchniowych 

i podziemnych do spożycia zamieszczono odpowiednio w załączniku 2 i 2.1. Wykaz 

wód określony został w art.113 ust.3 pp. 3-6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo 

wodne (Dz.U.z 2005r. Nr 239, poz.2019). Załącznik 2 i 2.1 wykorzystany w niniejszym 

opracowaniu pochodzi z danych udostępnionych przez RZGW w Gdańsku. 

− części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako 

kąpieliska: 

 24 części wód powierzchniowych przeznaczonych do celów rekreacyjnych: 

1. PLRW2000172956 (JCWP) Kanał Trynka; 

2. PLLW20562 (JCWP) Jez.Rudnickie Wielkie; 

3. PLLW20363 (JCWP) Jez. Charzykowskie; 

4. PLRW200005299 (JCWP) Nogat; 

5. PLLW20679 (JCWP) Jez.Przywidzkie Wielkie (Przywidzkie Duże); 

6. PLLW20277 (JCWP) Jez. Końskie; 

7. PLLW20265 (JCWP) Jez. Dymno (Koczala, Koczalskie); 

8. PLLW20268 (JCWP) Jez. Szczytno; 

9. PLRW200017292694 (JCWP) Dopływ z jez. Szpitalnego; 

10. PLLW20149 (JCWP) Jez. Lidzbarskie; 

11. PLRW20002528399 (JCWP) Drwęca od początku do końca jez. Drwęckiego bez 

kan. Ostródzkiego i Elbląskiego; 

12. PLLW20081 (JCWP) Drwęckie; 

13. PLRW20001729295929 (JCWP) Kotomierzyca; 

14. PLRW200002929739 (JCWP) Brda od zb. Koronowo do zb. Smukała; 

15. PLLW20410 (JCWP) Jez. Bysławskie; 

16. PLRW2000252925929 (JCWP) Szumionka; 

17. PLLW20203 (JCWP) Jez. Zamkowe (Wąbrzeskie, w Wąbrzeźnie); 

18. PLLW20242 (JCWP) Kamionkowskie; 

19. PLLW20481 (JCWP) Garczyn (Garczyno); 

20. PLRW2000029477 (JCWP) Wda ze zb. Żur i Gródek do dopł. z Drzycimia; 

21. PLRW20001929499 (JCWP) Wda od dopł. z Drzycimia do ujścia; 

22. PLLW20695 (JCWP) Borzechowskie Wielkie; 

23. PLLW20688 (JCWP) Niedack (Niedackie); 

24. PLLW30338 (JCWP) Isąg (Żelazne). 

 9 części wód morskich wykorzystywanych do celów rekreacyjnych: 

1. PLCWIWB1 (JCWP) Mierzeja Wiślana; 

2. PLCWIWB2 (JCWP) Płw Hel; 

3. PLTWIIWB2 (JCWP) Zalew Pucki; 
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4. PLTWIIIWB3 (JCWP) Zatoka Pucka Zewnętrzna; 

5. PLCWIIWB4 (JCWP) Władysławowo - Jastrzębia Góra; 

6. PLTWIVWB4  (JCWP) Zatoka Gdańska Wewnętrzna; 

7. PLCWIIIWB5 (JCWP) Jastrzębia Góra – Rowy; 

8. PLTWVWB5 (JCWP) Ujście Wisły Przekop; 

9. PLCWIIWB6E (JCWP) Rowy - Jarosławiec Wschód; 

 

Szczegółowy wykaz wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych zamieszczono 

odpowiednio w załączniku 3 i 3.1. Wykaz wód określony został w art.113 ust.3 pp. 3-6 

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.z 2005r. Nr 239, poz.2019). 

Załącznik 3 i 3.1 wykorzystany w niniejszym opracowaniu pochodzi z danych 

udostępnionych przez RZGW w Gdańsku. 

 

− obszary wód wrażliwych na związki azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Dolnej 

Wisły: 

−  rzeki Drybok na terenie gmin wiejskich: Subkowy i Pelplin w powiecie tczewskim;  

−  rzeki Janki na terenie gmin wiejskich: Morzeszczyn i Gniew w powiecie tczewskim 

oraz gmin wiejskich: Bobowo, Skórcz i Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim;  

− rzeki Dopływ spod Piaseczna na terenie gminy wiejskiej Gniew w powiecie tczewskim;  

− rzeki Młynówka Malborska i jeziora Dąbrówka na terenie gmin wiejskich: Stary Targ 

i Sztum w powiecie sztumskim, 

− rzeki Kotomierzycy na terenie gmin wiejskich: Pruszcz i Bukowiec w powiecie 

świeckim oraz gminy wiejskiej Dobrcz w powiecie bydgoskim; 

− rzeki Struga Graniczna na terenie gmin wiejskich: Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec 

w powiecie świeckim oraz gmin wiejskich: Dobrcz i Koronowo w powiecie bydgoskim; 

− rzeki Bacha na terenie gmin wiejskich: Wąbrzeźno i Płużnica w powiecie wąbrzeskim, 

gminy wiejskiej Lisewo w powiecie chełmińskim, gmin wiejskich: Chełmża, Lubicz 

i Łysomice w powiecie toruńskim oraz gminy wiejskiej Kowalewo Pomorskie 

w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 

− rzeki Żacka Struga, jeziora Kornatowskiego i jeziora Czystego na terenie gmin 

wiejskich: Lisewo, Papowo Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 

− rzek Dopływ z Przeczna i Dopływ spod Kowroza w zlewni rzeki Struga Łysomicka na 

terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża i Łubianka w powiecie toruńskim oraz 

gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 

− rzeki Tążyny na terenie gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Bądkowo, 

Waganiec, Zakrzewo i Raciążek w powiecie aleksandrowskim oraz gmin wiejskich: 

Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim; 
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− Kanału Parchańskiego na terenie gmin wiejskich: Inowrocław, Rojewo, Dąbrowa 

Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim; 

− rzeki Dopływ z Marszałkowa na terenie gmin wiejskich: Bądkowo i Waganiec 

w powiecie aleksandrowskim oraz gminy wiejskiej Lubanie w powiecie włocławskim; 

− jeziora Steklińskiego na terenie gmin wiejskich: Czernikowo w powiecie toruńskim 

oraz Kikół w powiecie lipnowskim; 

− jeziora Święte na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie grudziądzkim; 

− jeziora Nogat na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie grudziądzkim. 

 

− 8 783 obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie 

lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie; w tym obszary 

wyznaczone na mocy dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dzikich ptaków (z późn. zm.)  

Ze względu na obszerność danych nie zamieszczono ich w niniejszym opracowaniu. 

 

− W przypadku wykazu obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia 

komunalnego, stanowiącego element wdrażania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 

1991 r. dot. oczyszczania ścieków komunalnych, zasięg występowania obszaru obejmuje 

teren całego kraju. Z uwagi na powyższe wykaz obszarów wrażliwych na substancje 

biogenne pochodzenia komunalnego nie został dołączony. 

 

− wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków 

i mięczaków oraz umożliwiających migracje ryb. W regionie wodnym Dolnej Wisły 

wyznaczono 302 zbiorniki naturalne oraz 145 odcinków, które znajdują się na 121 

ciekach, przeznaczonych do bytowania ryb. 

 Ze względu na obszerność danych wykaz ten zamieszczono w załączniku 5 i 6. Wykaz 

wód określony został w art.113 ust.3 pp. 3-6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne 

(Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019). Załącznik 5 i 6 wykorzystane w niniejszym 

opracowaniu pochodzi z następującego źródła: http://www.rzgw.gda.pl. 

 
2.2.2.6. Wody podziemne 

− czwartorzędowe; 

Warunki hydrogeologiczne regionu wodnego Dolnej Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły obejmuje dolny odcinek Wisły, Żuławy Wiślane, subregion 

Zalewu Wiślanego oraz Pobrzeże Bałtyku na wschód od Koszalina. W regionie tym, odnosząc 

się wieku poziomów wodonośnych, wyróżnia się 3 piętra wodonośne: 

− trzeciorzędowe; 
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− kredowe. 

Z uwagi na zmienność litologii osadów wynikającą z sedymentacji osadów 

i towarzyszących im procesów geologicznych piętra wodonośne mają różne 

rozprzestrzenienie i nie tworzą ciągłej warstwy. Tym samym zmieniają się warunki 

hydrogeologiczne. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje na całym obszarze regionu. Jest to 

najbardziej zróżnicowane piętro wodonośne. Tworzy 3 poziomy (górny, środkowy i dolny), 

lokalnie poziomy mogą się dzielić na większą ilość warstw wodonośnych. Poziom górny 

najczęściej związany jest z utworami sandrowymi najmłodszego zlodowacenia, natomiast 

poziom środkowy i dolny (tzw. międzyglinowe) występują w piaskach i żwirach 

fluwioglacjalnych różnego wieku interglacjałów. 

Liczba i zasięg przestrzenny użytkowych poziomów wodonośnych jest związany z zasięgiem 

osadów piaszczystych pochodzących z kolejnych zlodowaceń, a także z uwarunkowaniami 

hydrograficznymi (np. system polderów w delcie Wisły), a dodatkowo 

z współwystępowaniem zasolonych wód podziemnych i morskich. Czwartorzędowe piętro 

wodonośne jest głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę. Na wodach tego piętra 

bazują wszystkie cieki i rzeki regionu, i to one decydują o zasilaniu podziemnym rzek. 

Poziomy tego piętra występują na głębokości od kilku do ponad 200 m. 

Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z osadami piaszczystymi oligocenu 

i miocenu. Tworzą one jeden lub dwa poziomy wód. Charakteryzują się one regionalną 

ciągłością w rozprzestrzenianiu poziomym, choć w wielu rejonach obserwuje się ich mniejszą 

wodonośność (np. w rejonie Żuław, w pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej). Poziomy 

wodonośne trzeciorzędowego piętra wodonośnego występują na zmiennych głębokościach 

od ok. 50 m do ok. 200 m pod ciągłym nadkładem osadów czwartorzędowych. 

Kredowe piętro wodonośne dzieli się na 2 poziomy: górny i dolny. Poziom dolny 

związany jest z serią piasków glaukonitowych, natomiast górny z serią węglanowo – 

krzemionkową. Z uwagi na obecność płytszych poziomów wodonośnych, w niektórych 

częściach regionu, jest słabo rozpoznane. Warstwy wodonośne zbudowane są z piasków, 

piaskowców, margli, wapieni w rejonie Gdańska, piasków i piaskowców w rejonie Malborka, 

margli i piaskowców w rejonie Torunia, Bydgoszczy, Gniewu i Brodnicy. W obrębie tego 

piętra głównym poziomem użytkowym ze względu na rozprzestrzenienie, litologię 

i miąższość oraz jakość wody jest poziom górnokredowy.26

                                                      
26 Źródło: Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej (raport końcowy), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
listopad 2003r. 
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W regionie wodnym Dolnej Wisły zidentyfikowane zostały 823 ujęcia wód 

podziemnych ze zdefiniowaną i wyznaczoną strefą ochronną. Do ujęć wód podziemnych 

zaliczone zostały również ujęcia infiltracyjne oraz o charakterze infiltracji brzegowej. 

Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły znajdują się następujące Główne Zbiorniki 

Wód Podziemnych: 

1. Zbiornik Bytów (117); 

2. Zbiornik międzymorenowy Słupsk (105); 

3. Zbiornik międzymorenowy Łupawa (115); 

4. Zbiornik międzymorenowy Maszewo (114); 

5. Pradolina rzeki Łeba (107); 

6. Zbiornik międzymorenowy Salino (108); 

7. Dolina kopalna Żarnowiec (109); 

8. Subniecka Gdańska (111); 

9. Pradolina Kaszuby (110); 

10. Dolina rzeki Dolna Osa (129); 

11. Zbiornik międzymorenowy Ogorzeliny (128); 

12. Zbiornik Żuławy Gdańskie (112); 

13. Dolina Letniki (203); 

14. Zbiornik międzymorenowy Iława (210); 

15. Zbiornik międzymorenowy Morąg (207); 

16. Zbiornik międzymorenowy Olsztynek (212); 

17. Zbiornik międzymorenowy Gołębiewo (116); 

18. Zbiornik międzymorenowy Czersk (121); 

19. Zbiornik rzeki Dolna Wda (130); 

20. Zbiornik międzymorenowy Chełmno (131); 

21. Zbiornik rzeki Dolna Wisła (141); 

22. Zbiornik Działdowo (214); 

23. Pradolina rzeki Środkowa Wisła (Włocławek-Płock) (220); 

24. Subniecka warszawska (część centralna) (215A).  

 

Wszystkie w/w główne zbiorniki wód podziemnych, oprócz zbiornika Subniecka 

Gdańska, wykształcone są w utworach czwartorzędowych i czwartorzędowo – 

trzeciorzędowych. Natomiast zbiornik Subniecka Gdańska (111) wykształcił w utworach 

kredowych. 
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Jakość wód podziemnych 

Wody z czwartorzędowego piętra wodonośnego

Piętro wodonośne kredowe charakteryzuje się wodami o zawartości wapnia (Ca), sodu (Na) 

i chloru (Cl). Są to wody typu wodorowęglanowo-wapniowego (HCO3-Ca) 

i wodorowęglanowo-sodowego (HCO3-Na). Ogólna mineralizacja wynosi ok. 500 mg/dm3, 

zawartość chlorków 6 – 40 mg/dm3 i fluorków do 4 mg/dm3 (Lidzbarski i in., 2007).

 regionu wodnego Dolnej Wisły są 

charakterystyczne dla młodoglacjalnych rejonów pojeziernych. Należą do typu 

wodorowęglanowo-wapniowego (HCO3-Ca) i wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowego 

(HCO3-Ca-Mg). Mineralizacja ogólna nie przekracza zwykle 500 mg/dm3. Jest to piętro 

wodonośne najbardziej narażone na zanieczyszczenia antropogeniczne, lokalnie zawartość 

azotanów przekracza 10 mg/dm3. Generalnie są to wody dobrej jakości, wymagają prostego 

uzdatniania ze względu na podwyższoną zawartość żelaza (Fe) i manganu (Mn). Najgorsze 

jakościowo są wody subregionu Żuław Wiślanych. Zasolenie w tym regionie dochodzi do 

3100 mg/dm3, ponadto charakterystyczna jest wysoka zawartość żelaza, manganu, amoniaku 

i związków fluorku.  

Pod względem chemicznym wody piętra trzeciorzędowego są zbliżone do wód piętra 

holoceńsko – plejstoceńskiego. Wynika to z licznych kontaktów hydraulicznych oraz zasilania 

poziomów wodonośnych z wyżej ległych utworów czwartorzędowych.  

27 

 

Jednolite części wód podziemnych28

W regionie wodnym Dolnej Wisły wydzielono 23 jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd), tj.: 

 

1. PLGW200011 

2. PLGW200012 

3. PLGW200013 

4. PLGW200014 

5. PLGW200015 

6. PLGW200015a 

7. PLGW200016 

8. PLGW200016a 

9. PLGW200017 

10. PLGW200018 

11. PLGW200019 

12. PLGW200027 

                                                      
27 Źródło: Plan gospodarowania wodami dorzecza Wisły, KZGW  Warszawa 2011 
28 Objaśnienie: Zgodnie z art., 9 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, jednolita część wód podziemnych to „określona 

objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 
wodonośnych”. 
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13. PLGW200028 

14. PLGW200029 

15. PLGW200030 

16. PLGW200036 

17. PLGW200037 

18. PLGW200038 

19. PLGW200039 

20. PLGW200044 

21. PLGW200044a 

22. PLGW200045 

23. PLGW200046 

 
 
2.2.2.7. Klimat i jakość powietrza 

Klimat regionu wodnego Dolnej Wisły, podobnie jak całego kraju, jest klimatem 

przejściowym umiarkowanym. W regionie tego omawianego obszaru kończy się dominacja 

wpływów atlantyckich, a zaczyna dominacja wpływów kontynentalnych. Na kształtowanie się 

klimatu tego rejonu duży wpływ ma również Morze Bałtyckie, który zauważalnie słabnie 

w kierunku południowym za sprawą wniesień pojeziernych. Istniejące wyniesienia stanowią 

elewację przyczyniającą się do wzrostu opadów konwekcyjnych. Nie mniej istotna jest rola 

doliny Wisły, powodująca stosunkowo znaczny udział wiatrów południowych oraz 

kształtowanie się tzw. cienia opadowego w stosunku do dominujących wiatrów zachodnich, 

które niosą wilgotne powietrze atlantyckie. Położenie analizowanego terenu w strefie 

przejściowej oraz zróżnicowanie makrotopograficzne powodują duże zróżnicowanie 

warunków klimatycznych w regionie wodnym Dolnej Wisły. Jest to szczególnie zauważalne 

w termice i opadach atmosferycznych. Średnia roczna temperatura kształtuje się 

w granicach: 

− od powyżej 7,5ºC w rejonie Z atoki Gdańskiej, na Żuławach Wiślanych 

i w dolinie Wisły,  

− do poniżej 6,5ºC w najwyższych partiach Pojezierza Kaszubskiego.  

W styczniu najcieplejszym miejscem jest wschodni skraj Półwyspu Helskiego (powyżej -

1,0ºC), a najzimniejszym rejonem – wysoczyzny pojezierne i wschodni skraj regionu (poniżej -

3,0º). Mniejsze różnice występują latem, od nieco powyżej 17ºC do nieco poniżej 16,5ºC, co 

wiąże się z łagodzącym wpływem Bałtyku. Na wysoczyznach pojeziernych, a w szczególności 

na najmniej termicznie uprzywilejowanym Pojezierzu Kaszubskim, dłużej trwa sezon zimowy 

(powyżej 100 dni), a krócej letni (poniżej 60 dni). Liczba mroźnych dni osiąga tu 45, podczas 

gdy nad brzegiem morza, zwłaszcza w części zachodniej nie przekracza 25. Liczba dni 
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z przymrozkami zmienia się w przedziale 130 do poniżej 100 nad otwartym morzem (nad 

Zatoką Gdańską nieco więcej – średnio do 110 dni). 

Roczna suma opadów zmienia się od poniżej 550 m w południowej części Doliny Dolnej Wisły 

do ponad 700 m w zachodniej części wysoczyzn pojeziernych i miejscami na wybrzeżu. 

Wybrzeże Zatoki Gdańskiej, Żuławy Wiślane i północny odcinek Doliny Dolnej Wisły posiadają 

wyraźnie niższe sumy opadów rocznych – poniżej 600 mm. Związane jest to z osłonięciem 

stworzonym przez występujące w tym rejonie wysoczyzny morenowe. 

 

Jakość powietrza 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna. Składa się 

na nią emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. 

Największym źródłem zanieczyszczenia powietrza w północnej części regionu wodnego 

Dolnej Wisły jest energetyka i przemysł. Jednak duże źródła emisji technologicznej mają 

stosunkowo niewielki wpływ na jakość powietrza w miejscach stwierdzonych przekroczeń 

dopuszczalnych wielkości emisji. 

Głównym źródłem emisji gazów do powietrza jest energetyczne spalanie paliw. Udział 

emisji ze źródeł technologicznych w ogólnej emisji gazów jest niewielki, wzrasta natomiast 

udział tzw. „niskiej emisji” (paleniska domowe). Indywidualne ogrzewanie domów i małych 

obiektów, wtórne pylenie z podłoża i pochodzące ze stale zwiększającego się ruchu 

kołowego stanowi przy niekorzystnych warunkach pogodowych, poważne źródło 

zanieczyszczenia powietrza pyłem29

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do 

podłoża prowadzone są na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

i nadzorowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W granicach regionu 

wodnego Dolnej Wisły stacje pomiarowe badające chemizm opadów atmosferycznych 

. 

Najczęściej poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10 przekraczany jest 

w południowej części regiony wodnego Dolnej Wisły. Występuje korzystna tendencja zmian 

w wieloleciu, jednak w przypadku zdarzających się (np. w 2006 roku) niekorzystnych 

warunków meteorologicznych następuje wzrost stężeń średnich rocznych PM10. W roku 

2007 średnia temperatura powietrza z miesięcy zimowych okazała się bardzo wysoka 

w porównaniu z wieloleciem, co wpłynęło na mniejszą emisję energetyczną i w konsekwencji 

na 80% stacji w województwie stan czystości powietrza pod względem zanieczyszczenia 

pyłem poprawił się w stosunku do roku 2006. 

 

Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery  

                                                      
29 Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 roku, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, Gdańsk 2011 
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znajdują się w Łebie, Gdańsku, Chojnicach oraz Toruniu. Wśród badanych parametrów 

znajdują się między innymi azot ogólny i fosfor ogólny.  

Roczne obciążenie powierzchniowe regionu wodnego Dolnej Wisły ładunkami azotu 

ogólnego i fosforu ogólnego, wniesionymi przez opady atmosferyczne w 2008 r., 

opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami azotu 

ogólnego wynosiło 841 – 1064 [kg N/km2] (8,41 – 10,64 [kg N/ha]), natomiast ładunkami 

fosforu ogólnego 26,4 – 44,4 [kg P/km2] (0,264 – 0,444 [kg P/ha]). Są to wielkości 

stosunkowo niskie w skali całego kraju. 

 

2.2.2.8. Krajobraz 

Krajobraz hydrograficzny 

Według mapy „Krajobrazy hydrograficzne Polski”, (Kolęda i inni, 2004) właściwie cały 

obszar regionu wodnego Dolnej Wisły należy do regionu Niż Polski (92%). Niewielki skrawek 

zlewni Drwęcy należy do regionu Nizin Wschodniobałtycko-Białoruskich (0,61%), natomiast 

ponad 6% regionu wodnego dolnej Wisły zajmują doliny dużych rzek będąc terenami 

astrefowymi. W Niżu Polskim wyraźnie zaznaczają się dwa typy krajobrazu. Na południu 

krajobraz wód powierzchniowych nizinnych na utworach staroglacjalnych, na północy na 

utworach młodoglacjalnych. Odrębnym typem krajobrazu Niżu Polskiego są Żuławy – tzw. 

krajobraz deltowy oraz krajobraz wód powierzchniowych przymorskich będących pod 

wpływem wód morskich. Stanowi on 5% całkowitej powierzchni regionu wodnego dolnej 

Wisły.30

Niezaprzeczalnym walorem przyrodniczym regionu wodnego Dolnej Wisły są jeziora, 

w tym, jeziora o najczystszych wodach, czyli lobeliowe.

 

31

Dolinę Dolnej Wisły tworzą trzy jednostki morfogenetyczne, tj.: 

 Jeziorom tym nadaje się rangę 

najwyższą w skali europejskiej. Charakterystyczne dla tych akwenów rośliny, mają bardzo 

wąską skalę tolerancji ekologicznej, występują tylko w jeziorach oligotroficznych.  

• dno doliny (płaski obszar ukształtowany wylewami Wisły); 

• strefa zboczowa, 

• wysoczyzna morenowa. 

W dno doliny Dolnej Wisły wpisuje się płaski rolniczy krajobraz. Jest on poprzecinany 

gęstą siecią kanałów melioracyjnych. W dnie doliny zachowały się relikty lasów lęgowych, 

a krajobraz kształtuje linia ziemnych wałów przeciwpowodziowych. W wielu miejscach 

znajdują się starorzecza. Na północ od Chełmna znajduje się pas śródlądowych wydm. 

                                                      
30 Źródło: Projekt KLIMAT „Wpływ zmian klimatu na Środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” Zadanie 9: 

Perspektywiczne zagospodarowanie dorzecza Wisły wraz z systemem ocen wpływu inwestycji 
hydrotechnicznych na środowisko, prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski, Warszawa styczeń 2010 

31 http://www.gios.gov.pl 
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Strome zbocza doliny Dolnej Wisły w wielu miejscach porasta grąd zboczowy. Najbardziej 

strome zbocza często się obrywają i tworzą pozbawione roślinności osuwiska. W innych 

miejscach, wzdłuż zboczy i grzbietów rosną krzewy lub roślinność ciepłolubna 

(kserotermiczna). Zbocza doliny często przecinają jary i dolinki, które powstały w wyniku 

wypłukania przez wody wypływające ze źródeł i wysięków.  

 
2.2.2.9. Zasoby naturalne 

Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły eksploatowane są głównie złoża kopalin 

pospolitych, które mają zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Wśród kopalin 

budowlanych występują złoża kruszywa naturalnego, surowców ilastych, ceramiki 

budowlanej, piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno - piaskowej i betonów  

komórkowych oraz torfy i torfy lecznicze (borowiny).  

Na terenie województwa warmińsko - mazurskiego udokumentowano występowanie 

następujących złóż: 

− surowców ilastych ceramiki budowlanej; 

− torfu  

− piasków kwarcowych 

− kruszywa naturalnego  

− kredy jeziornej. 

Dodatkowo na terenie województwa kujawsko - pomorskiego występują również bogate 

zasoby: 

− soli kamiennej; 

− wapieni i margli; 

− wód mineralnych i termalnych. 

Na obszarze woj. pomorskiego wydobywane są, na potrzeby lokalne złoża ropy naftowej 

i gazu ziemnego. W osadach trzeciorzędowych tego rejonu, w strefie brzegowej występują 

liczne nagromadzenia bursztynu. 

 
2.2.2.10. Obszary chronione, flora, fauna 

Region wodny Dolnej Wisły należy do najcenniejszych przyrodniczo części Polski. 

Obejmuje m.in. unikatowe krajobrazy Pomorza, Borów Tucholskich, Warmii i Pojezierza 

Brodnickiego, w tym cenne ekosystemu wodne i zależne od wód. Młodoglacjalny krajobraz, 

zarówno w wariancie morenowym jak i sandrowym, cechuje się wyjątkowo dużą 

koncentracją ekosystemów wodnych i od wody zależnych; z którymi związana jest unikatowa 

flora i fauna. Cechą charakterystyczną wielu krajobrazów jest oligotrofia wód, co pociąga za 

sobą ich wyjątkową wrażliwość na presje antropogeniczne, w tym szczególnie 

zanieczyszczenia i czynniki eutrofizacji. Szczególnie wysoka jest koncentracja ekosystemów 
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zależnych od zasilania wodami podziemnymi (w tym częste są soligeniczne torfowiska 

alkaliczne 7230, występują źródła i źródliska (w tym petryfikujące 7220), łęgi źródliskowe 

(forma siedliska 91E0). 

  

EKOSYSTEMY (SIEDLISKA PRZYRODNICZE) 

Region charakteryzuje się wysoką koncentracją cennych przyrodniczo ekosystemów 

zależnych od wód, zwykle jednak tworzących względnie niewielkie, rozproszone, nasycające 

krajobraz płaty. Region charakteryzuje się wysoką jeziornością i pełnym zróżnicowaniem 

ekologicznym jezior – od jezior lobeliowych, przez ramieniowe, aż po jeziorka dystroficzne 

i jeziora dystroficzne. Podobnie, bardzo wysokie jest nasycenie krajobrazu torfowiskami, 

wykazującymi tu pełne polskie spektrum zróżnicowania ekologicznego. Szczególnie 

charakterystyczne dla regionu są: jeziora lobeliowe (3110), torfowiska alkaliczne (7230), rzeki 

włosienicznikowe (3260), a w nieco mniejszym stopniu także: torfowiska wysokie 

i przejściowe (7110, 7120, 7140), bory bagienne (91D0), jeziorka dystroficzne (3160) i niżowe 

formy źródlisk – w przypadku tych typów ekosystemów, region Dolnej Wisły skupia kluczową 

część krajowych zasobów, a tym samym zachowanie tych siedlisk w regionie warunkuje 

zachowanie ich w kraju. Do najważniejszych cennych przyrodniczo typów ekosystemów 

w regionie Dolnej Wisły należą: 

• Estuaria (1130) – ujściowe odcinki Piaśnicy, Redy, Wisły. Ochrona zależy od 

zachowania naturalnego charakteru ujścia, czystości wód i naturalnej dynamiki 

mieszania się wód słodkich i słonych w szczególności konieczne jest zachowanie 

naturalnego reżimu hydrologicznego rzeki. Region Dolnej Wisły skupia ponad 50% 

krajowych zasobów, w tym najlepiej w Polsce zachowane estuarium Piaśnicy.  

Chronione w obszarach Natura 2000: Piaśnickie Łąki, Zatoka Pucka i Półwysep Helski, 

Ostoja w Ujściu Wisły, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana. 

• Rafy kamienne – siedlisko morskie, unikatowe występowanie k. Orłowa i na 

wysokości Słowińskiego Parku Narodowego. Ma zostać objęte nowo proponowanymi 

obszarami Natura 2000. 

• Jeziora i zalewy przymorskie (1150) – siedlisko reprezentowane przez jeziora Gardno, 

Łebsko, Sarbsko i Zalew Wiślany. Region Dolnej Wisły skupia znaczną część (ok. 50%) 

krajowych zasobów. Ochrona wymaga zachowania naturalnego charakteru strefy 

brzegowej, czystości wód, warunków tarliskowych ichtiofauny. Całość zasobów 

chroniona w obszarach Natura 2000: Mierzeja Sarbska, Ostoja Słowińska, Zalew 

Wiślany i Mierzeja Wiślana, Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy. 

• Duża płytka zatoka (1160) – Zatoka Pucka, stanowiąca w całości obszar Natura 2000 

wyznaczony m. in. dla ochrony tego siedliska. Ochrona wymaga m. in. zapewnienia 

czystości wód wnoszonych z lądu. 
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• Kidzina na brzegu morskim (1230) – efemeryczne siedlisko rozkładających się resztek 

roślinnych wyrzucanych przez fale. Ochrona wymaga pozostawiania kidziny na plaży 

i dobrego stanu wód z ich roślinnością, warunkującego powstawanie kidziny. 

Chroniona w szczególności w obszarach Natura 2000: Ostoja Słowińska, Zatoka Pucka 

i Półwysep Helski, Kaszubskie Klify. 

• Klify morskie (1230) – odcinki wybrzeża klifowego. Ochrona wymaga zachowania 

naturalnej dynamiki. Chronione w szczególności w obszarach: Kaszubskie Klify, Klify 

Poddębskie. W przyszłości planowane także zgłoszenie obszaru Klify i Rafy Kamienne 

Orłowa. 

• Solniska (kompleks siedlisk 1310, 1330, 1340) – na wypływach wód słonych 

w Ciechocinku i pod wpływem zalewów wodami morskimi nad Zatoką Pucka, w obu 

miejscach chronione w obszarach Natura 2000. Te lokalizacje to ważna część 

krajowych zasobów. 

• Wilgotne zagłębienia międzywydmowe (2190) – Zależne od płytkich wód gruntowych 

w pasie wydm nadmorskich. Chronione w obszarach Natura 2000: Białogóra, 

Mierzeja Sarbska, Ostoja Słowińska. Te lokalizacje to ważna część krajowych 

zasobów. 

• Jeziora lobeliowe (3110) – miękkowodne jeziora oligotroficzne; specyficzny 

ekosystem z unikatowymi, wskaźnikowymi gatunkami roślin wodnych. Bardzo 

wrażliwe na jakiekolwiek zanieczyszczenia, wymagania ochrony wykraczające poza 

„dobry stan ekologiczny wód”. Z brzegami tych jezior związane jest dodatkowo 

występowanie siedliska 3130 (oligotroficzne namuliska), którego w związku z czym 

nie przedstawiamy tu odrębnie. Region Dolnej Wisły skupia ponad połowę polskich 

zasobów, z czego wynika szczególna odpowiedzialność za ten typ siedliska. Chronione 

w szczególności w obszarach Natura 2000: Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Jezioro 

Piasek, Pełcznica, Ostoja Słowińska, Sandr Brdy, Jeziora Wdzydzkie, Jezioro Krasne, 

Dolina Stropnej, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy, Czerwona Woda pod Babilonem, 

Ostoja Zapceńska, Doliny Brdy i Chociny, Duży Okoń, Młosino-Lubnia, Nowa Brda, 

Ostoja Borzyszkowska, Jeziora Choczewskie, Jeziora Kistowskie, Lasy Rekowskie, 

Jezioro Długie, ale występują i wymagają ochrony także poza tymi obszarami. Lista 

jezior lobeliowych jest znana i opublikowana w literaturze naukowej (Szmeja 1996, 

Kraska i in. 1996). 
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Ryc.2.2.2.10/1. Rozmieszczenie jezior lobeliowych w regionie wodnym Dolnej Wisły 

• Mezotroficzne jeziora ramieniowe (3140) – jeziora o wodzie bogate w wapń 

z charakterystyczną roślinnością ramieniową, która jest kryterium kwalifikacji 

siedliska. Wrażliwe na jakiekolwiek zanieczyszczenia. Nie jest znana pełna lista 

akwenów tego typu. Chronione w szczególności w obszarach Natura 2000: Ostoja 

Brodnicka, Sandr Brdy, Jeziora Wdzydzkie, Dolina Łupawy, Czerwona Woda pod 

Babilonem, Ostoja Zapceńska, Doliny Brdy i Chociny, Jezioro Dymno, Młosino-Lubnia, 

Nowa Brda, Ostoja Borzyszkowska, Prokowo, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, 

Jezioro Karaś, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Dolina 

Kakaju, Jezioro Wukśniki, Ostoja Iławska. Występują także poza obszarami Natura 

2000. 

• Jeziora eutroficzne i starorzecza (3150) – pospolity typ siedliska przyrodniczego, 

obejmujący wszystkie naturalne jeziora nie zaliczone do innych typów siedlisk, oraz 

starorzecza w dolinach rzecznych (w praktyce starorzecza stanowią ekologicznie 

odrębną grupę). ochrona wymaga czystości wód, a w przypadku starorzeczy – 

ochrony reżimu hydrologicznego rzek, w tym występowania stanów wysokich, 

okresowo przemywających starorzecza. Obraz rozmieszczenia jest zbliżony do obrazu 

rozmieszczenia jezior w ogóle: Chronione w szczególności w obszarach Natura 2000: 

Jezioro Drużno, Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina Wisły, Nieszawska Dolina 

Wisły, Sandr Wdy, Krzewiny, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, Ostoja 
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Brodnicka, Zbocza Płutowskie, Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Sandr Brdy, Dolna Wisła, 

Jeziora Wdzydzkie, Dolina Łupawy, Dolina Stropnej, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy, 

Czerwona Woda pod Babilonem, Ostoja Zapceńska, Doliny Brdy i Chociny, Mętne, 

Ostoja Masłowiczki, Jezioro Krąg, Mikołajki Pomorskie, Młosino-Lubnia, Nowa Brda, 

Ostoja Borzyszkowska, Szumleś, Huta Dolna, Pomlewo, Dolina Wierzycy, Uroczyska 

Pojezierza Kaszubskiego, Szczodrowo, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Zalew Wiślany 

i Mierzeja Wiślana, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, Jezioro Drużno, Jezioro Długie, 

Uroczysko Markowo, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju, Kaszuny, Ostoja Iławska. 

Występują także poza obszarami Natura 2000. 

• Jeziorka dystroficzne (3160) – jeziorka występujące zwykle w kompleksach 

z torfowiskami, ekosystemy o specyficznej ekologii. Wrażliwe na wszelkie 

zanieczyszczenia i na użytkowanie rybackie. Obszary pojezierne, zarówno morenowe 

jak i sandrowe, w regionie Dolnej Wisły gromadzą istotna część polskich zasobów, 

stąd szczególna odpowiedzialność za ten typ siedliska. Chronione w szczególności 

w obszarach Natura 2000: Sandr Wdy, Krzewiny, Doliny Brdy i Stążki w Borach 

Tucholskich, Ostoja Brodnicka, Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Dolina Reknicy, Jeziorka 

Chośnickie, Kurze Grzędy, Mechowiska Sulęczyńskie, Pływające wyspy pod Rekowem, 

Ostoja Słowińska, Przywidz, Sandr Brdy, Staniszewskie Błoto, Waæmierz, Jeziora 

Wdzydzkie, Łebskie Bagna, Torfowisko Pobłockie, Czerwona Woda pod Babilonem, 

Ostoja Zapceńska, Mętne, Ostoja Masłowiczki, Bielawa i Bory Bażynowe, Zielenina, 

Lubieszynek, Młosino-Lubnia, Nowa Brda, Prokowo, Stary Bukowiec, Wielki Klincz, 

Szumleś, Sztumskie Pole, Dąbrówka, Nowa Sikorska Huta, Piotrowo, Uroczyska 

Pojezierza Kaszubskiego, Jeziora Choczewskie, Lasy Rekowskie, Szczodrowo, Ostoja 

Lidzbarska, Ostoja Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Jezioro Długie, Uroczysko 

Markowo, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju. Występują także poza obszarami Natura 

2000. 

• Rzeki włosienicznikowe (3260) – specyficzny typ ekosystemu rzecznego; wrażliwe na 

zanieczyszczenia, zmiany przepływu wód, zmiany w zasilaniu z wód podziemnych, 

kolmatację i zamulenie. W szczególności: ten typ ekosystemu rzecznego zależy od 

zasilania źródliskowego i wymiany z wodami podziemnymi, które są ważnym 

czynnikiem w ochronie. Obszary pojezierne, zarówno morenowe jak i sandrowe, w 

regionie Dolnej Wisły gromadzą istotna część polskich zasobów, stąd szczególna 

odpowiedzialność za ten typ siedliska. Chronione w szczególności w obszarach Natura 

2000: Sandr Wdy, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, Dolina Łupawy, 

Czerwona Woda pod Babilonem, Ostoja Zapceńska, Doliny Brdy i Chociny, Nowa 

Brda, Ostoja Borzyszkowska, Dolina Wierzycy, Dolina Drwęcy, Ostoja Lidzbarska, 

Dolina Słupi. Występują także poza obszarami Natura 2000. 
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• Muliste brzegi rzek (3270) – siedlisko skupia się na brzegach Wisły na całej jej 

długości, podawane też punktowo z brzegów innych rzek. Wymienione jako 

przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina 

Wisły, Dolina Łupawy. 

• Wilgotne wrzosowiska (4010) – atlantyckie wrzosowiska na murszejącym torfie lub 

wilgotnych piaskach. Ochrona uwarunkowania zachowaniem warunków wodnych. 

Chronione w szczególności w obszarach Natura 2000: Bagna Izbickie, Białogóra, 

Mierzeja Sarbska, Ostoja Słowińska, Torfowisko Pobłockie, Bielawa i Bory Bażynowe, 

które obejmują większość zasobów. 

• Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) – specyficzny typ łąk o unikatowej florze, 

wykształcający się pod wpływem szczególnego reżimu użytkowania 

i zmiennowilgotnych warunków wodnych. Zachowanie takich warunków wodnych 

jest kluczowe dla ich ochrony. Klasyczne łąki trzęślicowe, jedne z najlepiej 

wykształconych w Północnej Polsce, rozwinęły się w rejonie ujścia Piaśnicy 

w rezerwacie Piaśnickie Łąki i miejsce to wymaga szczególnie skrupulatnej ochrony. 

Ponadto, chronione w obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, Dolina Górnej 

Łeby, Dolina środkowej Wietcisy, Orle,  Sandr Brdy, Zatoka Pucka i Półwysep Helski, 

Jeziora Wdzydzkie, Dolina Łupawy, Dolina Wierzycy, Rzeka Pasłęka, Ostoja Lidzbarska, 

Ostoja Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel. Mogą także występować poza 

obszarami Natura 2000, pełne rozmieszczenie nie jest znane. 

• Ziołorośla nadrzeczne (6430) – rozpowszechnione nad rzekami, zwłaszcza większymi. 

Ochrona wymaga zachowania reżimu wodnego rzeki. W szczególności chronione 

w obszarach Natura 2000: Jezioro Drużno, Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina 

Wisły, Nieszawska Dolina Wisły, Ostoja Brodnicka, Zbocza Płutowskie, Jar Rzeki 

Raduni, Dolina Łupawy, Dolina Stropnej, Dolina Wierzycy, Dolina Drwęcy, Zalew 

Wiślany i Mierzeja Wiślana, Ostoja Lidzbarska, Jezioro Drużno. Rozproszone także 

poza obszarami Natura 2000. 

• Łąki świeże (i wilgotne) (6510) – rozpowszechniony typ siedliska. Chronione 

w obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina Wisły, Nieszawska 

Dolina Wisły, Sandr Wdy, Ostoja Brodnicka, Włocławska Dolina Wisły, Zbocza 

Płutowskie, Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Przywidz, Sandr Brdy, Dolna Wisła, Dolina 

Łupawy, Dolina Stropnej, Doliny Brdy i Chociny, Ostoja Masłowiczki, Leniec nad 

Wierzycą, Nowa Brda, Dolina Wierzycy, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Klify 

Poddębskie, Szczodrowo, Dolina Drwęcy, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, 

Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Dolina Kakaju, Dolina Słupi. Występują także poza 

obszarami Natura 2000. Niektóre płaty, np. łąki wyczyńcowi, są zależne od 
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zachowania warunków wodnych. Inne łąki świeże, np. typowe łąki rajgrasowe, mogą 

nie być tak silnie uzależnione od wód. 

• Żywe torfowiska wysokie (7110) – unikatowy i priorytetowy typ siedliska. Ochrona 

bezwzględnie uwarunkowania zachowaniem naturalnych warunków wodnych 

i brakiem odwodnień, w tym także zachowaniem podpierającego wody w torfowisku 

zwierciadła wód podziemnych. Region Dolnej Wisły ma kluczowe znaczenie dla 

zachowania polskich zasobów. Chronione w szczególności w obszarach Natura 2000: 

Sandr Wdy, Torfowisko Linie, Krzewiny, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, 

Ostoja Brodnicka, Białe Błoto, Białogóra, Biała, Mechowiska Sulęczyńskie, Pełcznica, 

Pływające wyspy pod Rekowem, Ostoja Słowińska, Sandr Brdy, Staniszewskie Błoto, 

Studzienickie Torfowiska, Jeziora Wdzydzkie, Łebskie Bagna, Torfowisko Pobłockie, 

Czerwona Woda pod Babilonem, Ostoja Zapceńska, Mętne, Ostoja Masłowiczki, 

Młosino-Lubnia, Nowa Brda, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Bieńkowo, Budwity, 

Ostoja Lidzbarska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Doliny Erozyjne Wysoczyzny 

Elbląskiej, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju, Kaszuny, Ostoja Iławska. Pewna część 

zasobów jest także poza obszarami Natura 2000. 

• Zniekształcone, lecz regenerujące się torfowiska wysokie (7120) – Uwarunkowania 

ochrony jak w przypadku siedliska poprzedniego. Chronione w szczególności 

w obszarach Natura 2000: Ostoja Brodnicka, Bagna Izbickie, Kurze Grzędy, Piaśnickie 

łąki, Ostoja Słowińska, Sandr Brdy, Studzienickie Torfowiska, Łebskie Bagna, 

Torfowisko Pobłockie, Bielawa i Bory Bażynowe, Nowa Brda, Piotrowo, Lasy 

Rekowskie, Szczodrowo, Bieńkowo, Budwity, Ostoja Welska. 

• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) –  typ torfowisk uzależniony zwykle od 

płytkich wód podziemnych, rozpowszechniony w krajobrazie młodoglacjalnym. 

Region Dolnej Wisły ma duże znaczenie dla ochrony polskich zasobów. Ochrona 

warunkowana zachowaniem warunków wodnych, w tym horyzontu płytkich wód 

podziemnych. Chronione w szczególności w obszarach Natura 2000: Sandr Wdy, 

Torfowisko Mieleńskie, Torfowisko Linie, Krzewiny, Doliny Brdy i Stążki w Borach 

Tucholskich, Ostoja Brodnicka, Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Dolina środkowej 

Wietcisy, Jeziorka Chośnickie, Kurze Grzędy, Biała, Mechowiska Sulęczyńskie, 

Pływające wyspy pod Rekowem, Ostoja Słowińska, Przywidz, Sandr Brdy, 

Staniszewskie Błoto, Studzienickie Torfowiska, Waćmierz, Jeziora Wdzydzkie, Dolina 

Łupawy, Torfowisko Pobłockie, Czerwona Woda pod Babilonem, Ostoja Zapceńska, 

Doliny Brdy i Chociny, Las Wolność, Mętne, Ostoja Masłowiczki, Bielawa i Bory 

Bażynowe, Jezioro Dymno, Karwickie Źródliska, Leniec nad Wierzycą, Lubieszynek, 

Mechowiska Zęblewskie, Mikołajki Pomorskie, Młosino-Lubnia, Nowa Brda, Ostoja 

Borzyszkowska, Prokowo, Rynna Dłużnicy, Stary Bukowiec, Szumleś, Sztumskie Pole, 
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Dąbrówka, Huta Dolna, Nowa Sikorska Huta, Piotrowo, Pomlewo, Dolina Wierzycy, 

Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Jeziora Kistowskie, Lasy Rekowskie, Szczodrowo, 

Dolina Drwęcy, Jezioro Karaś, Rzeka Pasłęka, Bieńkowo, Ostoja Lidzbarska, Ostoja 

Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Jezioro Długie, Uroczysko Markowo, Ostoja 

Radomno, Dolina Kakaju, Kaszuny, Ostoja Dylewskie Wzgórza. 

• Przygiełkowiska (7150) – unikatowy typ siedliska przyrodniczego, występującego jako 

płytkie mokre zagłębienia z charakterystyczną roślinnością, albo też w kompleksach 

z torfowiskami. ochrona zalezy od bezwzględnego zachowania horyzontu płytkich 

wód podziemnych. Chronione w szczególności w obszarach Natura 2000: Białogóra, 

Jeziorka Chośnickie, Kurze Grzędy, Mechowiska Sulęczyńskie, Pełcznica, Pływające 

wyspy pod Rekowem, Sandr Brdy, Staniszewskie Błoto, Dolina Łupawy, Bielawa i Bory 

Bażynowe, Młosino-Lubnia, Dąbrówka, Budwity, Ostoja Lidzbarska.  

• Torfowiska nakredowe (7210) – unikatowy typ torfowisk z charakterystyczną florą, 

powstają głównie na utworach kredy jeziornej. ochrona wymaga skrupulatnego 

zachowania warunków wodnych we wszystkich ich aspektach. Chronione 

w szczególności w obszarach Natura 2000: Sandr Wdy, Ostoja Brodnicka, Sandr Brdy, 

Ostoja Lidzbarska. 

• Źródliska petryfikujące (7220) – źródła o wodzie wapiennej, z której wytrącają się 

trawertyny; charakterystyczna roślinność. Region Dolnej Wisły to główne skupienie 

zasobów w Polsce Północnej. ochrona warunkowania ochroną wód podziemnych 

różnych warstwy, w dodatku na rozległym i trudnym do ustalenia obszarze 

alimentacyjnym. Chronione w szczególności w obszarach Natura 2000: Dolina Górnej 

Łeby, Dolina środkowej Wietcisy, Dolina Łupawy, Karwickie Źródliska, Rynna Dłużnicy. 

• Torfowiska alkaliczne (7230) – unikatowy typ torfowisk związany z zasilaniem 

poligenicznym z wód podziemnych. Region Dolnej Wisły to główne skupienie 

zasobów w Polsce Północnej. Skupione szczególnie na Kaszubach i Warmii. Ochrona 

warunkowania ochroną wód podziemnych różnych warstwy, w dodatku na rozległym 

i trudnym do ustalenia obszarze alimentacyjnym. Chronione w szczególności w 

obszarach Natura 2000: Sandr Wdy, Torfowisko Mieleńskie, Ostoja Brodnicka, Dolina 

Górnej Łeby, Dolina środkowej Wietcisy, Mechowiska Sulęczyńskie, Orle, Sandr Brdy, 

Trzy Młyny, Jeziora Wdzydzkie, Dolina Łupawy, Dolina Stropnej, Ostoja Zapceńska, 

Jezioro Krąg, Mechowiska Zęblewskie, Ostoja Borzyszkowska, Rynna Dłużnicy, Dolina 

Wierzycy, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, 

Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju, Dolina Słupi; 

występują także poza obszarami. Rozmieszczenie jest skatalogowane: 
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Ryc.2.2.2.10/2. Występowanie torfowisk alkalicznych (7230) w regionie wodnym, Dolnej 

Wisły 

• Bory i lasy bagienne (91D0) – oligo- i mezotroficzne lasy na torfach. Rozproszone 

w całym regionie, który ma duże znaczenie dla zachowania zasobów w Polsce 

Północnej. Ochrona uwarunkowana zachowaniem lub odtworzeniem bagiennych 

warunków wodnych i nie odwadnianiem. Chronione w szczególności w obszarach 

Natura 2000: Jezioro Drużno, Sandr Wdy, Krzewiny, Doliny Brdy i Stążki w Borach 

Tucholskich, Ostoja Brodnicka, Bagna Izbickie, Białogóra, Bytowskie Jeziora 

Lobeliowe, Jeziorka Chośnickie, Kurze Grzędy, Biała, Mechowiska Sulęczyńskie, 

Mierzeja Sarbska, Piaśnickie łąki, Pływające wyspy pod Rekowem, Ostoja Słowińska, 

Sandr Brdy, Staniszewskie Błoto, Studzienickie Torfowiska, Zatoka Pucka i Półwysep 

Helski, Jeziora Wdzydzkie, Dolina Łupawy, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy, Łebskie 

Bagna, Torfowisko Pobłockie, Górkowski Las, Czerwona Woda pod Babilonem, Ostoja 

Zapceńska, Doliny Brdy i Chociny, Duży Okoń, Las Wolność, Mętne, Ostoja 

Masłowiczki, Bielawa i Bory Bażynowe, Mikołajki Pomorskie, Młosino-Lubnia, Nowa 

Brda, Prokowo, Wielki Klincz, Sztumskie Pole, Dąbrówka, Piotrowo, Uroczyska 

Pojezierza Kaszubskiego, Lasy Rekowskie, Klify Poddębskie, Szczodrowo, Jezioro 

Karaś, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Bieńkowo, Budwity, Ostoja Lidzbarska, 

Ostoja Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Jezioro Drużno, Doliny Erozyjne 

Wysoczyzny Elbląskiej, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju, Kaszuny, Ostoja Dylewskie 

Wzgórza, Ostoja Iławska. Występują także poza obszarami Natura 2000. 
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• Łęgi olszowe, jesionowe i wierzbowe (91E0) – lasy dolin rzecznych, uwarunkowane 

zwykle okresowymi zalewami wodami rzecznymi albo stałym wpływem płytkich wód 

podziemnych związanych z wodami rzecznymi, ew. także zasilaniem źródliskowym. 

Dość pospolite w regionie. Ochrona wymaga zachowania naturalnego reżimu 

hydrologicznego rzek, w tym prawdopodobieństwa stanów wysokich, w przypadku 

form źródliskowych – także ochrony wód podziemnych różnych warstwy, w dodatku 

na rozległym i trudnym do ustalenia obszarze alimentacyjnym. Chronione 

w szczególności w obszarach Natura 2000: Jezioro Drużno, Dybowska Dolina Wisły, 

Nieszawska Dolina Wisły, Sandr Wdy, Torfowisko Mieleńskie, Doliny Brdy i Stążki 

w Borach Tucholskich, Dolina Osy, Ostoja Brodnicka, Stary Zagaj, Włocławska Dolina 

Wisły, Dolina Górnej Łeby, Dolina Kłodawy, Dolina Reknicy, Dolina środkowej 

Wietcisy, Jar Rzeki Raduni, Biała, Przywidz, Sandr Brdy, Trzy Młyny, Dolna Wisła, 

Jeziora Wdzydzkie, Dolina Łupawy, Dolina Stropnej, Górkowski Las, Czerwona Woda 

pod Babilonem, Ostoja Zapceńska, Doliny Brdy i Chociny, Las Wolność, Ostoja 

Masłowiczki, Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim, Karwickie Źródliska, 

Młosino-Lubnia, Nowa Brda, Prokowo, Rynna Dłużnicy, Szumleś, Dolina Wierzycy, 

Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Lasy Rekowskie, Opalińskie Buczyny, Klify 

Poddębskie, Szczodrowo, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Bieńkowo, Ostoja 

Lidzbarska, Ostoja Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Jezioro Drużno, Doliny 

Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej, Jezioro Długie, Murawy koło Pasłęka, Uroczysko 

Markowo, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju, Jezioro Wukśniki, Ostoja Dylewskie 

Wzgórza, Ostoja Iławska, Dolina Słupi. Występują także poza obszarami Natura 2000. 

• Łęgi dębowe, wiązowe i jesionowe (91F0) – lasy dolin dużych rzek uwarunkowane 

rzadkimi zalewami tylko przy najwyższych stanach; w mniejszych dolinach także 

warunkowane wilgotnością siedlisk. W dolinach dużych rzek Ochrona wymaga 

zachowania naturalnego reżimu hydrologicznego rzek, w tym prawdopodobieństwa 

stanów wysokich. Nad małymi rzekami ochrona warunkowana zachowaniem 

wilgotności siedliska; w przypadku form źródliskowych – także ochrony wód 

podziemnych różnych warstwy. Chronione w szczególności w obszarach Natura 2000: 

Solecka Dolina Wisły, Dolina Osy, Zbocza Płutowskie, Dolina Reknicy, Jar Rzeki Raduni, 

Dolina Łupawy, Dolina Wierzycy, Opalińskie Buczyny, Rzeka Pasłęka, Przełomowa 

Dolina Rzeki Wel, Dolina Kakaju, Jezioro Wuksniki. Występują także poza obszarami 

Natura 2000. 

• Niepetryfikujące źródła i źródliska – siedlisko o dużym znaczeniu krajowym. 

Rozproszone w regionie, zwłaszcza w dolinach mniejszych rzek. Region Dolnej Wisły 

skupia istotną część krajowych zasobów. Ochrona warunkowania ochroną wód 
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podziemnych różnych warstwy, w dodatku na rozległym i trudnym do ustalenia 

obszarze alimentacyjnym. Chronione w wielu rezerwatach przyrody. 

• Olsy – bagienne lasy olszowe siedlisk eutroficznych. Siedlisko o dużym znaczeniu 

krajowym. Rozproszone w całym regionie. ochrona wymaga zachowania bagiennych 

warunków wodnych. 

• Wilgotne łąki  – siedlisko o dużym znaczeniu krajowym, cenne dla flory i fauny. 

Niektóre stanowiska w regionie są wybitne pod względem różnorodności 

florystycznej w skali całej Północnej Polski. ochrona wymaga zachowania warunków 

wodnych, w tym uwilgotnienia. Rozproszone w regionie, zwłaszcza w dolinach 

mniejszych rzek. 

 

FLORA 

W związku z wybitnym zróżnicowaniem siedlisk, region Dolnej Wisły charakteryzuje się 

dużym bogactwem florystycznym i ma kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności flory 

Polski. Znajduje to wyraz w podwyższonej, w porównaniu z innymi częściami Polski, 

koncentracji tzw. IPA – Important Plant Areas, obszarów wyznaczonych jako szczególnie 

ważne dla zachowania różnorodności flory. Jako takie ostoje wskazano (Mirek i in. 2005): 

Pobrzeże Słowińskie, Białogórę, Piaśnickie Łąki, orle, Pełcznica, Mechowiska Sulęczyńskie, 

Jezioro Piasek, Jezior Krasne, Sandr Brdy, Jeziora Wdzydzkie, Lasy w dolinach Brdy i Wdy, 

Linie, Dolne Dolnej Wisły, Zalew Wiślany, Pojezierze Brodnickie, Zakole Rzeki Wel, 

Górznieńsko-Lidzbardki Kompleks Leśny, Lasy Iławskie. Poniżej scharakteryzowano bliżej 

występowanie gatunków roślin „o znaczeniu europejskim” (z załącznika II dyrektywy 

siedliskowej). Nie wyczerpują one listy cennych gatunków flory, dla których region jest 

ważny; występuje cała pula dalszych gatunków ujętych na krajowej Czerwonej Liście, w tym 

wiele gatunków związanych z siedliskami hydrogenicznymi. 

• Aldrowanda pęcherzykowata Aldrowanda vesiculosa – unikatowe stanowisko 

gatunku w Ostoi Brodnickiej (Bagno Mostki), zagrożone przez spadek poziomu wód 

wiązany z wykopaniem i funkcjonowaniem w sąsiedztwie stawu.  

• Starodub łąkowy Angelica palustris – roślina wilgotnych łąk, zależna w szczególności 

od zachowania uwilgotnienia. Może być zagrożona przez prace utrzymaniowe cieków 

i rowów melioracyjnych w sąsiedztwie jej stanowisk. Chroniony np. w obszarach 

Natura 2000: Dolina Drwęcy, Ostoja Lidzbarska. 

• Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus – mech związany z torfowiskami 

alkalicznymi. Wrażliwy na wszelkie zmiany ich warunków wodnych. Chroniony np. 

w obszarach Natura 2000: Ostoja Brodnicka, Sandr Brdy, Ostoja Zapceńska, 

Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, Przełomowa 

Dolina Rzeki Wel, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju, Ostoja Iławska, Dolina Słupi. 
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• Lipiennik Loesela Liparis loeseli – storczyk związany z torfowiskami alkalicznymi, silnie 

zależny do zachowania ich naturalnych warunków wodnych. Region Dolnej Wisły 

skupia znaczącą część polskich stanowisk gatunku! Chroniony np. w obszarach Natura 

2000: Bory Tucholskie, Sandr Wdy, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, Ostoja 

Brodnicka, Mechowiska Sulęczyńskie, Sandr Brdy, Zatoka Pucka i Półwysep Helski, 

Ostoja Zapceńska, Jezioro Krąg, Ostoja Borzyszkowska, Uroczyska Pojezierza 

Kaszubskiego, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, Ostoja Radomno, Ostoja Iławska. 

Znane stanowiska przedstawia mapa: 

 
• Elizma wodna Luronium natans – roślina wodna związana jeziorami lobeliowymi. 

Wymaga wód oligotroficznych, wrażliwa na zanieczyszczenia i eutrofizację 

(wymagania przekraczają fizykochemiczne wymogi dobrego stanu wód). Region 

Dolnej Wisły skupia ponad połowę polskich stanowisk gatunku! Chroniona np. 

w obszarach Natura 2000: Bory Tucholskie, Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Jezioro 

Piasek, Pełcznica, Ostoja Słowińska, Sandr Brdy, Jeziora Wdzydzkie, Jezioro Krasne, 

Czerwona Woda pod Babilonem, Ostoja Zapceńska, Duży Okoń, Młosino-Lubnia, 

Nowa Brda, Dąbrówka, Jeziora Kistowskie. 

• Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus – unikatowy, rzadki gatunek związany 

z torfowiskami alkalicznymi, wrażliwy na każdą zmianę warunków wodnych. 

Chroniony np. w obszarach Natura 2000: Bory Tucholskie, Jeziora Wdzydzkie, Ostoja 

Zapceńska, Jezioro Krąg, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, Jezioro Księże w Lipuszu. 

Rozmieszczenie znanych stanowisk przedstawia mapa:  
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BEZKRĘGOWCE 

W związku z wybitnym zróżnicowaniem siedlisk, region Dolnej Wisły charakteryzuje się 

dużym bogactwem faunistycznym, także bezkręgowców. Poniżej przedstawiono bliżej 

rozmieszczenie bezkręgowców „o znaczeniu europejskim” (wymienionych w załącznikach 

Dyrektywy Siedliskowej), zakładając, że mogą one być traktowane, jako gatunki 

„parasolowe” dla całej różnorodności fauny bezkręgowców. 

• Zatoczek łamliwy Anisus voirticulus – znane i chronione w obszarach Natura 2000 jest 

1 stanowisko w obszarze Mierzeja Sarbska. Potrzeby gatunku nie do końca są jasne, 

ale wymaga ochrony warunków wodnych jeziora Sarbsko, w tym strefy brzegowej 

jeziora,  a także warunków wodnych wilgotnych zagłębień na Mierzei. 

• Pływak szerokobrzeżek Dityscus latissimus - znane i chronione w obszarach Natura 

2000 jest 1 stanowisko w obszarze Szumleś, w kompleksie jeziorek i drobnych 

śródpolnych oczek wodnych. Wymaga zachowania mozaiki środowisk z udziałem 

oczek wodnych i ochrony czystości ich wody. 

• Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis – ważka dość rozpowszechniona w regionie, 

związana z jeziorkami dystroficznymi i eutroficznymi, o mało żyznej wodzie. Wymaga 

ochrony czystości wody jeziorek, także drobnych, a także roślinności ich strefy 

brzegowej. Rozpowszechniona w regionie, chroniona w 9 obszarach Natura 2000: 

Ostoja Słowińska, Czerwona Woda pod Babilonem, Bielawa i Bory Bażynowe, Lasy 

Rekowskie, Dolina Drwęcy, Ostoja Welska, Uroczysko Markowo, Ostoja Radomno, 

Ostoja Iławska. 

• Modraszek nieparek Lycaena dispar – motyl związany z wilgotnymi łąkami ze 

szczawiem. Wymaga zachowania wilgotnego charakteru łąk oraz ich roślinności. 
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Rozpowszechniony w regionie, w szczególności chroniony w obszarach Natura 2000: 

Sandr Wdy, Zbocza Płutowskie, Bagna Izbickie, Dolina Drwęcy, Jezioro Karaś, Ostoja 

Welska, Ostoja Radomno, Ostoja Iławska. 

• Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia – ważka związana z rzekami, wymaga 

zachowania naturalnego charakteru rzek (w tym zakresie wysokie wymagania) 

i czystości ich wody (wymagania nie przekraczają fizykochemicznych wymogów stanu 

dobrego) . Rozpowszechniona w regionie, chroniona w obszarach Natura 2000: 

Ostoja Słowińska, Młosino-Lubnia, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Rzeka Pasłęka, 

Jezioro Długie. 

• Skójka gruboskorupowa Unio crassus – małż; wymaga wysokiej czystości wody w tym 

w szczególności zaostrzonych parametrów w zakresie azotanów, wyższych nawet niż 

parametry stanu dobrego. Chroniona w szczególności w 2 obszarach Natura 2000: Jar 

Rzeki Raduni, Sandr Brdy. Może jednak być pospolitsza i znaleźć się także w innych 

obszarach. 

• Poczwarówka zwężona Vertigo angustior – drobny ślimak związany z bagiennymi 

turzycowiskami. Wymaga zachowania bagiennego charakteru siedlisk ze stałym, 

wysokim poziomem wody. Zapewne bardziej rozpowszechniona, lecz rozmieszczenie 

słabo poznane. Chroniona w szczególności w obszarach Natura 2000: Dolina Drwęcy, 

Ostoja Iławska, Dolina Słupi. 

• Żagnica zielona Aeschna viridis (gatunek z załącznika IV dyrektywy siedliskowej ale nie 

wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka stosunkowo 

rozpowszechniona w całym regionie, związana z jeziorkami eutroficznymi z osoką 

aloesowatą. Chroniona w parkach krajobrazowych, rezerwatach i małych formach 

ochrony przyrody. 

• Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes (gatunek z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka 

związana z dużymi rzekami, znana z Doliny Wisły. ochrona wymaga zachowania 

naturalności strefy brzegowej rzeki i jej roślinności. Chroniona w parkach 

krajobrazowych. 

• Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons (gatunek z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka 

związana z torfowiskami, jeziorkami dystroficznymi, torfiankami. ochrona 

warunkowana zachowaniem warunków wodnych i naturalności siedlisk. Region 

Dolnej Wisły gromadzi prawdopodobnie ok. 1/3 zasobów w Polsce i jest istotny dla 

ochrony.   

• Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis  (gatunek z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka 
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związana z drobnymi zbiornikami wodnymi różnych typów; ochrona wymaga 

zachowania ich występowania w krajobrazie, co często zależy od zachowania 

zwierciadła wód podziemnych. 

• Straszka północna Sympecma paedisca (gatunek z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000) – ważka 

wiązana z drobnymi zbiornikami wodnymi; ochrona wymaga zachowania ich 

występowania w krajobrazie, co często zależy od zachowania zwierciadła wód 

podziemnych, względnie rozpowszechniona na Pojezierzu Kaszubskim. 

 

PŁAZY:  

• Kumak nizinny Bombina bombina – płaz związany ze zbiornikami wodnymi, które 

wykorzystuje do rozmnażania. Wymaga zachowania obecności w krajobrazie oczek 

i zbiorników wodnych, w tym ich bezrybnego charakteru. Stosunkowo 

rozpowszechniony w regionie wodnym, w szczególności chroniony w obszarach 

Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina Wisły, Sandr Wdy, Włocławska 

Dolina Wisły, Przywidz, Sandr Brdy, Waćmierz, Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Dolna 

Wisła, Jeziora Wdzydzkie, Ostoja Zapceńska, Nowa Sikorska Huta, Dolina Drwęcy, 

Rzeka Pasłęka, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, 

Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Jezioro Długie, Uroczysko Markowo, Ostoja Radomno, 

Dolina Kakaju, Ostoja Iławska. 

• Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  – płaz związany ze zbiornikami wodnymi, 

które wykorzystuje do rozmnażania. Wymaga zachowania obecności w krajobrazie 

oczek i zbiorników wodnych, w tym ich bezrybnego charakteru. Stosunkowo 

rozpowszechniony w regionie wodnym, w szczególności chroniony w obszarach 

Natura 2000: Sandr Wdy, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, Przywidz, Sandr 

Brdy, Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Jeziora Wdzydzkie, Dolina Łupawy, Dolina 

Stropnej, Ostoja Masłowiczki, Bielawa i Bory Bażynowe, Nowa Sikorska Huta, 

Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Lasy Rekowskie, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, 

Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Uroczysko Markowo, Ostoja Radomno, Ostoja Iławska. 

• Pozostałe gatunki płazów o znaczeniu europejskim (z załącznika IV dyrektywy 

siedliskowej ale nie wymagający wyznaczania obszarów Natura 2000 - ropucha 

paskówka, ropucha zielona, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa, 

żaba jeziorkowa), mają znaczące populacje na terenie regionu wodnego. Wody są 

kluczowym elementem ich biotopu i miejscem rozmnażania, a dla niektórych 

gatunków także zimowania. Ochrona jest warunkowana zachowaniem obecności 

drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie, w tym zachowaniem zwierciadła wód 
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podziemnych, zachowaniem zabagnień, oczek i zastoisk wody na gruntach rolnych, 

zachowaniem naturalności cieków stanowiących zimowiska.  

• Pozostałe gatunki płazów chronionych prawem krajowym - ropucha szara, żaba 

wodna, żaba śmieszka, żaba trawna, mają znaczące populacje na terenie regionu 

wodnego. Wody są kluczowym elementem ich biotopu i miejscem rozmnażania, a dla 

niektórych gatunków także zimowania. Ochrona jest warunkowana zachowaniem 

obecności drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie, w tym zachowaniem 

zwierciadła wód podziemnych, zachowaniem zabagnień, oczek i zastoisk wody na 

gruntach rolnych, zachowaniem naturalności cieków stanowiących zimowiska.  

 

RYBY: 

Region cechuje się wybitnym bogactwem ichtiofauny i ma szczególne znaczenie dla 

zachowania jej bioróżnorodności. Przykładowo, w systemie Dolej Wisły występują aż 42 

gatunki ryb. Dla regionu charakterystyczne jest występowanie rzek stanowiących tarliska 

troci i łososia, a także liczne występowanie rzek pstrągowych. Istotne jest występowanie 

w jeziorach siei i sielawy – gatunków ryb ujętych na europejskiej czerwonej liście, a także  

występowanie w rzekach lipienia, gatunku z zał. V dyrektywy siedliskowej.  

Spośród gatunków mających znaczenie dla wspólnoty, szczególne znaczenie w regionie 

wodnym mają:  

• Parposz Alosa fallax – morska ryba dwuśrodowiskowa; o nie do końca poznanych 

miejscach rozrodu, wchodząca na tarło do rzek regionu. Chroniona w szczególności 

w obszarach Natura 2000: Ostoja Słowińska, Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Zalew 

Wiślany i Mierzeja Wiślana.  

• Boleń Aspius aspius – ryba związana z dużymi rzekami, chroniona w szczególności 

w obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina Wisły, Nieszawska 

Dolina Wisły, Sandr Wdy, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, Włocławska 

Dolina Wisły, Dolna Wisła, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka. 

• Brzanka Barbus meridionalis – ryba typowa w zasadzie dla rzek górskich, na niżu 

Polski ma jedyne znane (!) stanowisko w rzece Wierzyca, chroniona w obszarze 

Natura 2000 Dolina Wierzycy. ochrona warunkowana bezwzględnie zachowaniem nie 

zmienionego siedliska. 

• Koza Cobitis taenia – ryba związana z różnymi środowiskami wodnymi. Chroniona 

w szczególności w obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina 

Wisły, Nieszawska Dolina Wisły, Sandr Wdy, Dolina Osy, Włocławska Dolina Wisły, 

Ostoja Słowińska, Dolna Wisła, Dolina Łupawy, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, 

Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Ostoja Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Jezioro 

Wukśniki, Ostoja Dylewskie Wzgórza, Ostoja Iławska. 
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• Głowacz białopłetwy Cottus gobio – ryba związana z rzekami o „górskim” charakterze 

i żwirowato-kamienistym dnie. Chroniona w szczególności w obszarach Natura 2000: 

Sandr Wdy, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, Dolna Wisła, Dolina Łupawy, 

Dolina Wierzycy, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Ostoja Welska, Przełomowa Dolina 

Rzeki Wel, Murawy koło Pasłęka. 

• Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus – ryba związana z rzekami o różnym 

charakterze, podawana z Wisły. Chroniona w szczególności w obszarach Natura 2000: 

Dybowska Dolina Wisły, Nieszawska Dolina Wisły, Włocławska Dolina Wisły. 

• Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis – anadromiczny minóg wstępujący na tarło 

z morza do rzek regionu. Ochrona warunkowana zachowaniem ciągłości ekologicznej 

na całej drodze morze-tarliska, naturalnością siedlisk i czystością wody, obecnością 

namułów w których żyją formy larwalne. Chroniony w szczególności w obszarach 

Natura 2000: Bory Tucholskie, Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina Wisły, 

Nieszawska Dolina Wisły, Dolina Osy, Ostoja Słowińska, Dolna Wisła, Dolina Łupawy, 

Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Ostoja Dylewskie 

Wzgórza. 

• Minóg strumieniowy Lampetra planeri – osiadły minóg żyjący w ciekach. ochrona 

warunkowana lokalna ciągłością ekologiczną cieku, czystością wody, obecnością 

namułów w których żyją formy larwalne. Chroniony w szczególności w obszarach 

Natura 2000: Bory Tucholskie, Sandr Wdy, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, 

Ostoja Słowińska, Sandr Brdy, Dolina Łupawy, Dolina Stropnej, Rzeka Pasłęka, Ostoja 

Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel. 

• Piskorz - Misgurnus fossilis. Ryba związana z różnymi środowiskami wodnymi. 

Ochrona warunkowana zachowanie siedliska. Chroniona w szczególności w obszarach 

Natura 2000: Sandr Wdy, Ostoja Słowińska, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Ostoja 

Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Ostoja Iławska. 

• Ciosa Pelecus cultratus – anadromiczna ryba wchodząca na tarło do rzek: Wisły 

i Dolnej Drwęcy. Ochrona warunkowana zachowaniem ciągłości ekologicznej na 

drodze migracji. Chroniona w szczególności w obszarach Natura 2000: Ostoja 

Słowińska, Ostoja w Ujściu Wisły, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.  

• Strzebla błotna Phoxinus percnurus – ryba związana z drobnymi zbiorniczkami, 

oczkami wodnymi. Region Dolnej Wisły skupia większość jej polskich zasobów, z czym 

wiąże się szczególna odpowiedzialność. ryba związana z różnymi środowiskami 

wodnymi. Chroniona w szczególności w obszarach Natura 2000: Hopowo, Przywidz, 

Waćmierz, Zielenina, Guzy, Lubieszynek, Mikołajki Pomorskie, Prokowo, Stary 

Bukowiec, Wielki Klincz, Szumleś, Sztumskie Pole, Dąbrówka, Huta Dolna, Nowa 

Sikorska Huta, Piotrowo, Pomlewo, Wilcze Błota, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego. 
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• Różanka - Rhodeus sericeus amarus - związana z różnymi środowiskami wodnymi. 

Ochrona warunkowana zachowanie siedliska, w tym populacji małży niezbędnych do 

rozmnażania. Chroniona w szczególności w obszarach Natura 2000: Nieszawska 

Dolina Wisły, Sandr Wdy, Ostoja Brodnicka, Włocławska Dolina Wisły, Ostoja 

Słowińska, Przywidz, Jeziora Wdzydzkie, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Ostoja 

Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Jezioro Wukśniki, Ostoja Iławska, Dolina Słupi. 

• Łosoś Salmo salar – dwuśrodowiskowa ryba wchodząca na tarło do rzek. ochrona 

warunkowana zachowaniem ciągłości ekologicznej rzek na drodze z morza do tarlisk, 

zachowaniem czystości wody i żwirowego dnia cieków w miejscach tarliskowych. 

W regionie wodnym są rzeki tarliskowe kluczowe w skali kraju. Chroniona 

w szczególności w obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina 

Wisły, Nieszawska Dolina Wisły, Dolna Wisła, Dolina Łupawy, Dolina Drwęcy, Dolina 

Słupi. Poza siecią Natura 2000 istotne znaczenie ma także rzeka Słupia z dopływami 

(Polska jest zobowiązana uzupełnić o nią sieć Natura 2000), a także Łeba, Reda i 

Pasłęka. 

• Troć Salmo trutta m. trutta – nie chroniona dyrektywą siedliskową, ale cenna ryba 

o biologii analogicznej do łososia. Rzeki Pomorza, szczególnie Słupia, Łupawa, Łeba 

i Reda (wszystkie wraz z ich dopływami) z dopływami. W regionie wodnym są rzeki 

tarliskowe kluczowe w skali kraju. 

 

SSAKI: 

• Bóbr Castor fiber – pospolity w regionie wodnym, wydaje się nie zagrożony. 

Chroniony w szczególności w obszarach Natura 2000: Bory Tucholskie, Jezioro 

Drużno, Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina Wisły, Nieszawska Dolina Wisły, 

Sandr Wdy, Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, Ostoja Brodnicka, Włocławska 

Dolina Wisły, Bagna Izbickie, Ostoja Słowińska, Sandr Brdy, Jeziora Wdzydzkie, Dolina 

Łupawy, Czerwona Woda pod Babilonem, Ostoja Zapceńska, Doliny Brdy i Chociny, 

Ostoja Masłowiczki, Rynna Dłużnicy, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Jezioro Drużno, 

Jezioro Długie, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju, Ostoja Iławska; choć występuje także 

na całym terenie. 

• Foka szara Halichoerus grypus – ssak morski, chroniony w obszarach morskich: Ostoja 

Słowińska, Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Kaszubskie Klify, Zalew Wiślany i Mierzeja 

Wiślana. Szczególnie ważne są łachy w Ujściu Wisły Przekop, uwarunkowane 

nanoszeniem rumowiska przez Wisłę, ochrona wymaga kontynuacji tego procesu. 

• Wydra Lutra Lutra – pospolita w regionie wodnym. Ochrona warunkowana ochroną 

bazy żerowej – rybostanu. Chroniona w szczególności w obszarach Natura 2000: Bory 

Tucholskie, Jezioro Drużno, Solecka Dolina Wisły, Sandr Wdy, Doliny Brdy i Stążki 
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w Borach Tucholskich, Ostoja Brodnicka, Włocławska Dolina Wisły, Ostoja Słowińska, 

Przywidz, Sandr Brdy, Jeziora Wdzydzkie, Dolina Łupawy, Dolina Stropnej, Czerwona 

Woda pod Babilonem, Ostoja Zapceńska, Doliny Brdy i Chociny, Uroczyska Pojezierza 

Kaszubskiego, Dolina Drwęcy, Rzeka Pasłęka, Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, 

Przełomowa Dolina Rzeki Wel, Jezioro Drużno, Jezioro Długie, Ostoja Radomno, 

Dolina Kakaju, Ostoja Iławska; choć występuje także na całym terenie. 

• Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme – gatunek nietoperza szczególnie związany 

behawiorem żerowiskowym ze zbiornikami wodnymi. Chroniony w szczególności 

w obszarach Natura 2000: Jezioro Drużno, Młosino-Lubnia, Ostoja Iławska.  

 

PTAKI: 

Region jest istotny dla awifauny, w tym dla ptaków związanych z ekosystemami wodnymi. 

Obszary szczególnie ważne, stanowiące tzw. Międzynarodowe Ostoje Ptaków (IBA) 

wymienione są dalej, większość z nich została uznana za ptasie obszary Natura 2000. Oprócz 

znaczenia dla ptaków lęgowych, region – a zwłaszcza jego część północna – leży na 

kluczowym szlaku migracji sezonowych ptaków, przebiegającym wzdłuż wybrzeża Bałtyku.  

Kluczowe gatunki ptaków regionu wymieniono przy opisach dedykowanych im obszarów 

Natura 2000. 

 

KLUCZOWE FORMY OCHRONY PRZYRODY CHRONIĄCE EKOSYSTEMY WODNE I OD WODY ZALEŻNE 

Zdecydowana większość obszarów Natura 2000, wszystkie parki krajobrazowe, park 

narodowy i większość rezerwatów przyrody regionu zawierają ekosystemy wodne lub 

zależne od wody. Ochrona warunków wodnych w ich różnych aspektach jest tym samym 

kluczowa dla funkcjonowania sieci form ochrony przyrody w regionie. 

 

PARK NARODOWY 

W regionie znajduje się Słowiński Park Narodowy. Park chroni m. in: wody morskie, jeziora 

przybrzeżne, wilgotne łąki i pastwiska, torfowiska różnych typów, bory bagienne, olsy i lęgi, 

odcinek rzeki Łupawa. 
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OBSZARY SIEDLISKOWE NATURA 200032

PLH220003 Białogóra Znajduje się tu unikalny na południowych wybrzeżach Bałtyku 

kompleks zbiorowisk torfowiskowych i leśnych, tworzących naturalną serię sukcesyjną. 

Stwierdzono tu również nadmorską odmianę boru bagiennego z Erica tetralix i Myrica gale, 

wilgotne - rzadkie regionalnie postacie borów bażynowych, fragmenty dobrze zachowanych 

 

Pominięto tu obszary zazębiające się nieznacznie z granicami Regionu, ale leżące w zasadzie 

w innych zlewniach i niezależne od gospodarowania wodami w regionie: 

 

PLH220021 Piaśnickie Łąki Stwierdzono tu 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG m.in. regenerujące torfowisko wysokie z borem i brzeziną bagienną. Torfowisko 

Wierzchucińskie Bagno jest torfowiskiem wysokim typu Bałtyckiego, zniekształconym przez 

osuszenie, jednak występuje na nim kompleks brzezin bagiennych i dobrze regenerujące się 

potorfia. Obszar obejmuje fragment Równiny Błot Przymorskich. Jest ona pokryta 

w niewielkiej części zmiennowilgotnymi łąkami i szuwarami. W granicach obszaru znajdują 

się starorzecza Piaśnicy. W granicach obszaru znajduje się też torfowisko wysokie 

Wierzchucińskie Bagno, estuarium Piaśnicy oraz fragment brzegu morskiego. 

 

                                                      
32 30 października 2012 r. Rada Ministrów zatwierdziła, a GDOŚ przesłał do Komisji Europejskiej, nowe obszary 

siedliskowe Natura 2000, w tym w regionie wodnym Dolnej Wisły: 

Dolina Słupi - PLH220052 (pomorskie) - Obszar proponowany do utworzenia ze względu na wypełnienie luki 
geograficznej wykazanej dla łososia szlachetnego Salmo salar (kod 1106), różanki Rhodeus sericeus amarus (kod 
1134), poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (kod 1016), poczwarówki zwężonej Vertigo angustior (kod 
1014) oraz sierpowca błyszczącego Drepanocladus vernicosus (kod 1393),  zgodnie z ustaleniami seminarium 
biogeograficznego. 

Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 (pomorskie) - Obszar proponowany do wyznaczenia ze względu na 
wypełnienie luki geograficznej wykazanej dla skalnicy torfowiskowej Saxifraa hirculus (kod 1528), zgodnie z 
ustaleniami seminarium biogeograficznego. 

Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068 (pomorskie, zachodniopomorskie) - Obszar proponowany do 
wyznaczenia ze względu na wypełnienie luki geograficznej wykazanej dla siedlisk przyrodniczych:  inicjalne 
stadia nadmorskich wydm białych (kod 2110), nadmorskie wydmy białe Elymo-Ammophiletum (kod 2120) oraz 
lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich (kod 2180), zgodnie z ustaleniami seminarium 
biogeograficznego. 

Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105 (pomorskie) - Obszar proponowany do wyznaczenia ze względu na 
wypełnienie luki geograficznej wykazanej dla siedlisk przyrodniczych: rafy (kod 1170), klify na wybrzeżu Bałtyku 
(kod 1230) oraz kwaśne buczyny Luzulo-Fagetum (kod 9110), zgodnie z ustaleniami seminariów 
biogeograficznych. 
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brzezin bagiennych i lasów brzozowo-dębowy. Na zapleczu wału wydmowego znajduje się 

wilgotne, płytko zatorfione zagłębienie międzywydmowe, otoczone borem bagiennym. 

 

PLH220018 Mierzeja Sarbska Obszar obejmuje wąską mierzeję między Bałtykiem 

a kryptodepresyjnym Jez. Sarbsko, będące siedliskiem priorytetowym 1150 (laguny), 

ponadto położoną na wschód od niego równinę błot przymorskich oraz samo jezioro, które 

jest jednym z 11 występujących w Polsce jezior przybrzeżnych. Ostoja stanowi unikatowy 

kompleks wydm wałowych i parabolicznych (w części ruchomych) oraz zróżnicowanych 

wilgotnościowo, porastających je borów bażynowych. Zagłębienia międzywydmowe są 

wypełnione torfem. Często wykształcają się w nich mokre wrzosowiska wierzbowo-

wrzoścowe, zbiorowiska mające w Polsce zanikające, nieliczne stanowiska. Dużą część 

obszaru pokrywają zbiorowiska leśne. Oprócz borów bażynowych występują tu olsy 

i brzeziny bagienne. 

 

PLH220029 Trzy Młyny W obszarze stwierdzono 5 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG. Szczególnie cenne są dobrze zachowane łęgi olszowo-jesionowe, często 

w postaci źródliskowej. Ponadto występują tu zróżnicowane, liczne zbiorowiska źródliskowe. 

 

PLH220023 Ostoja Słowińska Obszar chroni krajobraz i różnorodność form morfologicznych 

obserwowanych na Mierzei Gardneńsko-Łebskiej, dwa największe słonawe przymorskie 

jeziora: Łebsko (7140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2468 ha, maks. gł. 2,6 m) wraz 

z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi. Łącznie, w skład obszaru 

wchodzi: główny kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku w 2004 r. wodami 

morskimi), kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy łączącej Rowokół z głównym 

kompleksem. 

 

PLH220001 Bagna Izbickie Obszar obejmuje fragment dna pradoliny Łeby, wypełnionej 

utworami torfowymi, poprzecinanej siecią rowów i kanałów melioracyjnych. W przeszłości 

eksploatowano tam na znacznej powierzchni torf. Obecnie znajduje się tu rozległy kompleks 

wrzosowisk atlantyckich z wrzoścem bagiennym, zarośla woskownicy europejskiej oraz bory 

i lasy bagienne. W licznych dołach potorfowych rozwijają się zbiorowiska przejściowo-

torfowiskowe. Teren otoczony jest zbiorowiskami łąkowymi, w części porośniętymi przez 

laski brzozowe. 

 

PLH220019 Orle Jest to najlepiej zachowany fragment torfowiska nawapiennego 

w Pradolinie Redy, wykształcony na grubych pokładach gytii i kredy jeziornej. Charakteryzuje 

się bogatą mozaiką zbiorowisk łąkowych i żyznych torfowisk przejściowych, będącą wyrazem 
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zróżnicowania występujących tu siedlisk. Zespoły Juncetum subnodulosi i Cirsio-

Polygonetum (przy wschodniej granicy zasięgu) w postaci nawapiennej, stanowią najlepiej 

zachowane i największe powierzchniowo zasoby tych syntaksonów na Pomorzu. Występują 

tu zróżnicowane siedliskowo i florystycznie zbiorowiska szuwarów turzycowych. 

 

PLH220042 Torfowisko Pobłockie Stosunkowo dobrze zachowane torfowisko wysokie 

z bezleśną wierzchowiną kopuły. Zachowany typowy, koncentryczny układ siedlisk 

przyrodniczych. Wartość torfowiskowych siedlisk przyrodniczych w obiekcie dodatkowo 

podnosi obfite występowanie w nich rzadkich, a typowych dla torfowisk gatunków roślin 

(wełnianeczka darniowa, wrzosiec bagienny, woskownica europejska). W części wschodniej 

kompleks potorfii, niemal całkowicie zarośniętych jeziorek dystroficznych, łozowisk oraz 

incjalnych postaci olsów. 

 

PLH220006 Dolina Górnej Łeby W granicach obszaru wyróżniono 3 rodzaje siedlisk 

z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zależnych od wody 6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. 

Znajdują się tu stanowiska rzadkich gatunków roślin źródliskowych, łąkowych i leśnych, 

w tym reliktów borealnych i górskich. Obszar obejmuje dolinę rzeki Łeby. Dno doliny tworzą 

piaski i gliny akumulacji lodowcowej oraz torfy niskie. liczne wysięki i źródła. Rzeka zaliczana 

jest do pstrągowo-lipieniowych. Na dnie doliny panują wielogatunkowe wilgotne łąki; 

zachowały się też lasy łęgowe o cechach podgórskich oraz śródleśne i nieleśne wysięki 

i źródliska. W  dolnych częściach stoków doliny między Stryszą Budą a Strzepczem licznie 

występują wiszące torfowiska źródłowe. 

 

PLH220020 Pełcznica Obszar obejmuje grupę jezior oligotroficznych i lobeliowych, 

otoczonych lasami. Wśród nich znajdują się zagłębienia bezodpływowe zajęte przez 

śródleśne jeziora lobeliowe (dobrze zachowane) Pałsznik i Wygoda oraz jezioro Krypko. 

Jeziora charakteryzują się oligotroficznym środowiskiem wodnym o specyficznych 

właściwościach fizykochemicznych i rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi z poryblinem 

jeziornym (Isoetes lacustris) i kolczastym (I. setacea) oraz lobelią jeziorną (Lobelia 

dortmanna). W bezpośrednim otoczeniu jezior występują torfowiska wysokie i przejściowe, 

w części porośnięte borami i brzezinami bagiennymi. Roślinność obszaru składa się ponadto 

ze zbiorowisk szuwarowych, lasów liściastych i mieszanych oraz borów sosnowych. Populacja 

elismy wodnej Luronium natans - jedynego gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, jest bardzo bogata. 
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PLH220002 Białe Błoto Obszar stanowi doskonale zachowane, otoczone lasem torfowisko 

kotłowe, położone w krajobrazie sandrowym. W centralnej, wypiętrzającej się części 

torfowiska dominuje roślinność wysokotorfowiskowa. Stosunkowo dużą powierzchnię 

zajmują zbiorowiska dolinkowe. Można tu obserwować czynny proces torfotwórczy. 

 

PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana Ostoja obejmuje polską część płytkiego (2,3 m 

średnio) zalewu przymorskiego, o słonawej wodzie, wraz z Mierzeją Wiślaną oddzielającą go 

od Bałtyku oraz wąski pas depresyjnych najczęściej terenów lądowych, przylegających od 

strony południowej do Zalewu, będących w przeszłości częścią jego wód. Do Zalewu wpada 

wiele rzek: kilka ramion Wisły, Elbląg, Bauda, Pasłęka oraz duża liczba pomniejszych rzek i 

strumieni. Szybkie zmiany poziomu wody w zalewie dochodzą w ciągu dnia do 1,5 m. Przy 

brzegach zbiornika rozciągają się rozległe płaty szuwarów, osiągające szerokość kilkuset 

metrów. Występują w postaci 1-2 pasów, równoległych do brzegu. W zalewie występuje 

bogata roślinność zanurzona. 

W skład ostoi wchodzi również półwyspowy fragment Mierzei Wiślanej od miejscowości Kąty 

Rybackie do granicy państwa. Mierzeja jest młodym tworem geologicznym powstałym na 

skutek wzajemnego oddziaływania wód morskich nanoszących materiał pochodzący z abrazji 

wybrzeży klifowych i wód śródlądowych (Wisły) niosących ze sobą piaski a także działalności 

wiatru. W rzeźbie terenu Mierzei można wyróżnić strefę piaszczystej plaży nadmorskiej oraz 

równoległy do niej pas wydm białych i wydm brązowych. Wały wydmowe są wysokie, mają 

nieregularne kształty i stoki o stromych zboczach, co sprawia, że krajobraz Mierzei jest 

niezwykle dynamiczny. Odmienny charakter ma nizina przylegająca do Zalewu Wiślanego. 

Lokalnie w zagłębieniach między wydmami wykształciły się torfowiska wysokie i przejściowe.  

 

PLH220014 Kurze Grzędy w obniżeniach dolin znajduje się część zespołu Jezior 

Potęgowskich, a także kompleks torfowisk wysokich i przejściowych oraz jeziorka 

dystroficzne. Często otaczone są one przez lasy i bory bagienne. Na obszarze dobrze 

zachowały się nieleśne i leśne zbiorowiska torfowiskowe. Występuje tu bogata populacja 

małża Unio crassus z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obserwowano tu także 

wydrę.  

 

PLH220027 Staniszewskie Błoto Staniszewskie Błoto zabezpiecza jedną z największych 

w województwie pomorskim powierzchnię borów i brzezin bagiennych z bardzo obfitą 

populacją widłaka jałowcowatego. Torfowisko jest silnie odwodnione, ale pewne jego 

fragmenty zachowały jeszcze wysokie walory przyrodnicze. Dominującymi zbiorowiskami na 

torfowisku są: bór i brzezina bagienna. Znaczne walory przyrodnicze ma też dystroficzne 

jezioro Leśne Oczko, otoczone roślinnością torfowiskową o klasycznym układzie zonacyjnym. 
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Ostoja jest jednym z najdalej na południe wysuniętych stanowisk np. wrzośca bagiennego 

Erica tetralix, tajęży jednostronnej Goodyera repens oraz rzadkich gatunków torfowców 

i porostów. Żyje tu bogata populacja skójki gruboskorupowej Unio crassus. Obserwowano tu 

też wydrę. 

 

PLH220011 Jar Rzeki Raduni Obszar obejmuje przełomowy odcinek rzeki Raduni. Rzeka 

płynie dnem kamienistego jaru, tworząc meandry. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-Ulmetum), B, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion B; torfowiska i starorzecza na D. Obecna 

wydra. 

 

PLH220008 Dolina Reknicy Jest to ciek bystry, bogaty w dopływy, charakteryzuje się 

przemiennym ułożeniem odcinków basenowych i przełomowych. częste są wysięki wody, 

Dno Reknicy jest piaszczysto-kamieniste, rzeka zaliczana jest do pstrągowych. Naturalne, 

dystroficzne zbiorniki wodne, Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion, Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum).  

 

PLH220039 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy Koncentracja trzech, położonych blisko siebie, 

jezior lobeliowych (typ siedliska 3110 z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Jedne 

z najlepiej zachowanych jezior lobeliowych w Polsce. 

 

PLH220010 Hopowo Obszar stanowi śródleśny zbiornik  o charakterze dystroficznego jeziora 

o głębokości ok. 1,5 m, którego brzegi zajmuje trzymetrowej szerokości pas pła 

torfowcowego. Roślinność wodną tworzy zespół rdestnicy pływającej Potamogetoneteum 

natantis, który poza gatunkiem charakterystycznym, porastającym obficie cały akwen, 

reprezentowany jest przez grążela żółtego Nuphar luteum, a w strefie przybrzeżnej przede 

wszystkim przez rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum. Płytkie przybrzeżne partie we 

wschodniej i zachodniej części zbiornika zajmuje zespół pałki szerokolistnej Typhetum 

latifoliae otoczony od strony lądu zaroślami brzozowymi zespołu Betuletum pubescentis. 

Bezpośrednie otoczenie zbiornika stanowi las sosnowy. 

 

PLH220012 Jeziorka Chośnickie Obszar obejmuje kompleks torfowiska wysokiego typu 

kopułowego (bałtyckiego), z siedmioma wodnymi zbiornikami o charakterze dystroficznym 

i mineralnymi wyniesieniami. Zlokalizowany jest na granicy wododziału Słupi i Łupawy. 

Torfowisko porośnięte jest częściowo borami i brzezinami bagiennymi. Stwierdzono tu 

stanowiska wielu rzadkich, torfowiskowych roślin zarodnikowych i naczyniowych. 
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PLH220017 Mechowiska Sulęczyńskie Obszar obejmuje kompleks źródliskowych oraz 

przejściowych torfowisk alkalotroficznych, charakteryzuje się dobrze zachowanymi 

zbiorowiskami torfowiskowymi, m. in. najlepiej zachowanym w regionie torfowiskiem 

nawapiennym.W części obszar porastają naturalne zespoły łąk hydrofilnych. Znajdują się tu 

stanowiska kilku gatunków storczykowatych i innych rzadkich gatunków roślin naczyniowych. 

 

PLH220007 Dolina Kłodawy Obszar obejmuje fragment doliny małej rzeki Pojezierza - 

Kłodawy (dopływ Motławy). Zbocza doliny są miejscem występowania licznych cyrków (nisz) 

źródliskowych, zachowały się też starorzecza w różnych stadiach lądowacenia. Bardzo dobrze 

zachowały się na tym obszarze zbiorowiska łęgowe i grądowe. Są to: unikatowy na Pomorzu 

łęg olszowo-jesionowy na tawertynie oraz rzadko rejestrowana, nieznacznie zniekształcona 

postać wierzchowinowa grądu o cechach przejściowych między Stellario-Carpinetum i Tilio-

Carpinetum. 

 

PLH220005 Bytowskie Jeziora Lobeliowe Ze względu na dużą ilość (12) występujących w 

skupieniu, typowo wykształconych i dobrze zachowanych jezior lobeliowych, obszar ma duże 

znaczenie dla zachowania zasobów tego siedliska przyrodniczego w skali kraju. Teren pokryty 

jest mozaiką lasów bukowych i drzewostanów sosnowych, z rozproszonymi wśród nich 

tofowiskami i płatami borów bagiennych, oraz łąkami i przestrzenią zagospodarowaną 

rolniczo. 

 

PLH220009 Dolina Środkowej Wetcisy Obszar obejmuje środkowy odcinek doliny Wietcisy, 

obejmujący jej przełomy. Dno doliny porośnięte jest głównie przez wilgotne łąki oraz lasy 

łęgowe. Zbocze doliny zajmują głównie lasy grądowe, u ich podnóży występują liczne wysięki 

wód.  

 

PLH220028 Studzienickie Torfowiska Obszar obejmuje zespół torfowisk wysokich 

i przejściowych, położony w strefie przejściowej między sandrem i moreną. Występują tu 

liczne oczka wodne o charakterze dystroficznym, a wokół nich wykształciły się zbiorowiska 

mszarów przejściowotorfowiskowych. Spotyka się tu też płaty mszarów kępkowych 

i turzycowych oraz bory bagienne, które wykształciły się na glebach torfowych. Stanowiska 

rzadkich gatunków torfowiskowych występują w obfitych populacjach, m.in. Scheuchzeria 

palustris, Carex limosa, Rhynchospora alba. 

 

PLH220022 Pływające wyspy pod Rekowem Obszar obejmuje dwa torfowiska mszarne przy 

śródleśnych jeziorach w sąsiadujących ze sobą bezodpływowych zagłębieniach. Niegdyś 
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znajdowały się w nich jeziora o głębokości dochodzącej do 11 m. Dziś po jeziorach pozostały 

torfowiska i stosunkowo niewielkie oczka. Na jednym z nich, oderwane fragmenty pła tworzą 

liczne, pływające swobodnie, wyspy. Rosnące tu formacje roślinne to brzezina bagienna, bór 

bagienny oraz bezleśny kompleks roślinności torfowiskowej (jej płaty tworzą m.in. pływające 

na jeziorkach wyspy). Duże powierzchnie obszaru pokrywają bory bagienne z ok. 100-letnim 

drzewostanem. Torfowiska otoczone są lasami, głównie o charakterze kwaśnej dąbrowy 

i kwaśnej buczyny. Mimo, że przed laty część torfowisk zmeliorowano to do dziś zachowały 

się znaczne połacie naturalnych zbiorowisk roślinnych. 

 

PLH280028 Jezioro Drużno Bardzo płytkie (ok. 0,8 m głębokości) eutroficzne jezioro, 

o daleko posuniętym procesie lądowacenia, o zabagnionych brzegach, z rozległymi 

trzcinowiskami i rozległymi płatami olsu. Bogata jest roślinność wodna zanurzona 

i pływająca, a przy brzegach szuwary. Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom, co 

jest wynikiem wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym ostoja łączy się poprzez 

rzekę Elbląg.  

 

PLH220013 Jezioro Piasek Jedno z najlepiej zachowanych jezior lobeliowych, na wczesnym 

stadium rozwojowym w Polsce. Znaczny, powierzchniowy udział płatów Isoëto-Lobelietum 

z pełnym zestawem gatunków charakterystycznych, oraz pła torfowcowego z kilkoma 

gatunkami torfowców i Ledum palustre.Jezioro otoczone jest przez kompleks leśny, 

w którym dominują kwaśne buczyny z drzewostanami w starszych klasach wieku.  

 

PLH280010 Budwity Obszar obejmuje stosunkowo duże (330 ha) torfowisko wysokie, obszar 

jest szczególnie ważny dla zachowania największej polskiej populacji maliny moroszki Rubus 

chamaemorus. Na większości kopuły jest ono eksploatowane. W południowej części 

torfowiska (rezerwat przyrody "Zielony Mechacz") dominuje bór bagienny Vaccinio uliginosi-

Pinetum oraz występują płytkie, odsłonięte fragmenty torfu porośnięte brzeziną bagienną 

Betuletum pubescentis. W środkowej części kopuły pozostały jedynie niewielkie enklawy 

roślinności torfowiskowej (Ledo-Sphagnetum, Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi). 

Miejsca wydobycia torfu u granic obszaru chronionego, są przyczyną stopniowego jego 

osuszania, powodując zarazem zmiany w charakterze roślinności tego obiektu. 

 

PLH220035 Jezioro Krasne Dobrze zachowane jezioro lobeliowe z rozległymi płatami zespołu 

Isoëto-Lobelietum oraz fragmenty pła torfowcowego i brzeziny bagiennej na brzegach 

jeziora. Stwierdzono też na tym obszarze stanowiska bogatych populacji rzadkich 

i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, w tym 1 gatunku z Załącznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG - elismy wodnej Luronium natans.  
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PLH280003 Jezioro Kraś Rozległy kompleks torfowiskowo-bagienno-jeziorny znajdujący się 

w schyłkowej fazie ewolucji jeziora. Zachodzi tu intensywny proces osadzania się materii 

organicznej pochodzącej z podwodnych łąk ramienicowych i rdestnicowych oraz z roślinności 

szuwarowej.W jeziorze Karaś doskonale zachowane są zespoły hydrofitów jeziornych, 

a wśród nich bardzo rzadkie zespoły ramienicowe. Spośród budujących je gatunków 

ramienic, 7 znajduje się w rejestrze czerwonej księgi glonów zagrożonych w Polsce. 

 

PLH220040 Łebskie Bagna Obszar obejmuje dwa torfowiska bałtyckie (Czarne Bagno 

i Łebskie Bagno) położone w dolinie Łeby, w kompleksie zmeliorowanych torfowisk niskich. 

Każde z torfowisk częściowo, lecz w różnym stopniu, jest zdegradowane wskutek 

wieloletnich odwodnień, eksploatacji torfu, pożarów i zalesiania. Wierzchowiny torfowisk 

w części otwarte: na Łebskim Bagnie fragmenty żywego torfowiska wysokiego w stanie 

zastoju oraz bardzo dobrze regenerujące zbiorowiska mszarne w dobrze uwodnionych 

wyrobiskach poeksploatacyjnych. Na Czarnym Bagnie zupełny brak nienaruszonych mszarów 

wysokotorfowiskowych. 

 

PLH280009 Bieńkowo Obszar obejmuje kompleks torfowisk, wilgotnych lasów i łąk, 

położonych na terenie depresyjnym. Środkowa część jest pokryta zabagnionymi, mokrymi 

lub wilgotnymi zbiorowiskami leśnymi (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Ribeso nigri-Alnetum, 

Betuletum pubescentis). Wewnątrz kompleksu leśnego są rozrzucone niewielkie torfowiska. 

Lasy otoczone są pasem mokrych łąk.  

 

PLH220045 Górkowski Las Rezerwat przyrody obejmujący silnie zniekształcony kompleks 

boru i brzeziny bagiennej, porastający dawne torfowisko typu bałtyckiego w dolinie Łeby. 

 

PLH040020 Torfowisko Linie Rezerwat przyrody chroniący torfowisko przejściowe z Betula 

nana (jedno z trzech stanowisk tego gatunku w Polsce). 

 

PLH040019 Ciechocinek Obszar obejmuje rezerwat halofitów „Ciechocinek” w Ciechocinku 

na Kujawach. Jest to jedyne stanowisko śródlądowe w Polsce soliroda zielnego (Salicornia 

europaea) i astra solnego (Aster tripolium), zasilane naturalną solanką. 

 

PLH040018 Torfowisko Mieleńskie Cenne florystycznie torfowisko przejściowe nad jeziorem 

Mielno, chronione jako rezerwat przyrody. Gromadzi bogatą populację reliktowej brzozy 

niskiej, a także rzadkie mchy - Helodium blandowi, Meesia triquetra, Paludella squarrosa, 
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Tmomentypnum nitens, Cinclidium stygium - i rośliny naczyniowe: Carex chordorrhiza, 

Stellaria crassifolia. 

 

PLH040022 Krzewiny Obszar obejmuje trzy cenne obiekty torfowiskowe na wschodnim kraju 

Borów Tucholskich. Są to: 

− rozległe torfowisko przy leśniczówce Krzewiny (użytek ekologiczny), torfowisko 

przejściowe miejscami z elementami torfowiska wysokiego, miejsce regularnie 

organizowanego (prof. Z. Tobolski) `GeoTrip Day` jako przykład geologii torfowisk; 

− jezioro Rumacz i zarastające je torfowisko z borem bagiennym (bór bag. chroniony w 

rez. przyr. Kuźnica); 

− eutroficzne jezioro Udzierz, rezerwat przyrody. 

 

PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły Obszar obejmuje 2 spośród kilku estuariów utworzonych 

przez ramiona Wisły, tzw. Wisły Śmiałej koło Sobieszewa i Przekop koło Mikoszewa 

uchodzące do Zatoki Gdańskiej, wraz z otaczającymi je piaszczystymi terenami, zwykle 

otwartymi, a także fragmentami porośniętymi lasem. Do obszaru należą także wody 

przybrzeżne, na lachach w ujściu Przekop regularne występowanie fok szarych.  

 

PLH220036 Dolina Łupawy Obszar obejmuje doliny rzek Łupawy i Bukowiny od wypływu 

z jez. Jasień. W granicach obszaru występują: - naturalne, głębokie koryta rzeczne Łupawy 

i Bukowiny, źródliska i niewielkie potoki (dopływy), rozległe obszary łęgu o podgórskim 

charakterze Carici remotae-Fraxinetum na zboczach doliny, jak również grądy dębowo-

grabowe Stellario-Carpinetum w wielu wąwozach oraz buczyny Luzulo-Fagetum i Asperulo-

Fagetum, podmokłe łąki, torfowiska przejściowe i wysokie, oraz dystroficzne jeziora 

w bezodpływowych obszarach. 

 

PLH220037 Dolina Stropnej Obszar doliny Stropnej obejmuje szereg ważnych i cennych 

siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (łącznie 9 typów). 

Podmokłe łąki i jeziora są ważnym biotopem dla cennej fauny. Na szczególną uwagę 

i podkreślenie zasługuje: wyjątkowo dobrze zachowane i użytkowane do dziś łąki w pełnym 

spektrum zróżnicowania. Tylko w ich obrębie stwierdzono obecność 295 gatunków roślin, 

w tym 259 roślin naczyniowych, 32 gatunki mchów właściwych i 4 gatunki wątrobowców. Na 

podmokłych łąkach licznie występują storczyki - głównie storczyk plamisty Dactylorhiza 

maculata, storczyk szerokolistny D. maja lis i listera jajowata Listera ovata. Ponadto znajduje 

się tu bogate stanowiska pełnika europejskiego Trollius europaeus, goździka pysznego 

Dianthus superbus, wielosiłu błękitnego Polemonium coeruleum i innych. Mechowiska 

z kruszczykiem błotnym Epipactis palustris oraz innymi cennymi gatunkami, jak: turzyca obła 
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Carex diandra, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, kozłek dwupienny Valeriana dioica, 

dziewięciornika błotny Parnassia palustris, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium 

oraz rzadkie mchy relitkowe - Helodium blandowii, Homalothecium nitens i Sphagnum 

warnstorfii. Różne typy jezior, w tym lobeliowe (brzeżycą jednokwiatową Litorella uniflora) 

i mezotroficzne, które dodatkowo są ważnym biotopem dla cennych ptaków wodno-

błotnych. Uunikatowy krajobraz rynny polodowcowej w krajobrazie rolniczym z rozległymi 

obszarami wytopiskowymi – krajobraz charakterystyczny dla Pojezierza Kartuskiego. 

 

PLH040017 Sandr Wdy Klasyczny rezerwat chroniący jeziorka dystroficzne (Dury), typowe 

dla Borów Tucholskich torfowiska przejściowe, dobrze zachowaną dolinę rzeczną i typową 

rzekę równiny sandrowej. 

Dodatkowo jest to obecnie obszar jednych z największych w Polsce koncentracji bobra. 

 

PLH040023 Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich Fragment Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego, obejmujący doliny Brdy i Stążki - w większości już chronione w rezerwatach 

przyrody. Obszar stanowi "reprezentatywną próbkę" przyrody zachodniej części Borów 

Tucholskich. Występujące siedliska wraz z oceną: 

− 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion C 

− 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne B 

− 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis  A 

− 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) C 

− 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) B 

− 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) B 

− 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino C 

− 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion B. 

 

PLH040003 Solecka Dolina Wisły Jest to fragment Doliny Dolnej Wisły. Przy średnim i niskim 

stanie wód z koryta rzeki wynurzają się okresowo piaszczysto-muliste ławice, które porasta 

efemeryczna roślinność (Bidentetea tripartiti, Isoëto-Nanojuncetea). Nieco wyniesione 

i okresowo zalewane są tereny nadbrzeżne z dawnymi wyspami (kępami. Występują tu także 

ciągi starorzeczy. Typowo wykształcone zarośla wierzbowe (Salicetum triandro-viminalis) są 
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częste, zachowały się fragmenty wielogatunkowych łęgów (Ficario-Ulmetum minoris, Alno-

Ulmion). Częściej występują tu grądy kontynentalne o charakterze zboczowym. 

 

PLH040011 Dybowska Dolina Wisły Obszar obejmuje 11 km odcinek rzeki Wisły wraz 

z terenami zalewowymi między Dybowem a Przyłubiem (744,6 - 755,5 km biegu rzeki). Przy 

średnim i niskim stanie wód, teren zajmuje koryto rzeki z wynurzającymi się okresowo 

piaszczysto-mulistymi ławicami, które porasta efemeryczna roślinność (Bidentetea tripartiti, 

Isoëto-Nanojuncetea). Obecnie znaczna część terenów nadrzecznych pokryta jest mozaiką 

ziołorośli i traworośli z rosnącymi pojedynczo i pasowo krzewami i drzewami (w tym 

pomnikowymi topolami czarnymi Populus nigra). Częste są typowo wykształcone zarośla 

wierzbowe (Salicetum triandro-viminalis), tworzące mozaikę z ziołoroślami. Zajmują one 

część dawnych siedlisk łęgów wierzbowych i topolowych, występujących najliczniej koło 

Przyłubia. W dolnych partiach zboczy między Przyłubiem a Dybowem zachowały się 

fragmenty wielogatunkowych łęgów (Ficario-Ulmetum minoris, Alno-Ulmion). 

 

PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły Obejmuje 22,5 km odcinek Wisły wraz z terenami 

zalewowymi (706-728,5 km biegu rzeki), między Nieszawą a ujściem Drwęcy. Przy średnim 

stanie wód teren zajmuje koryto rzeki z wynurzającymi się okresowo piaszczysto-mulistymi 

ławicami, które porasta efemeryczna roślinność (Bidentetea tripartitii, Isoeto-Nanojuncetea). 

Występują tu także ciągi starorzeczy;  Częste są typowo wykształcone zarośla wierzbowe 

oraz płaty łęgów wierzbowych i topolowych w fazie szybko postępującej spontanicznej 

renaturyzacji, tworzące mozaikę z zaroślami i ziołoroślami. W dolnych partiach zboczy na 

południe od Torunia i koło Grabowca zachowały się fragmenty wielogatunkowych łęgów 

(Ficario ulmetum minoris, Alno-Ulmion). Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony 

lasów łęgowych i całej mozaiki siedlisk nadrzecznych, charakterystycznych dla doliny dużej 

rzeki nizinnej, oraz związanej z nią fauny, w tym 6 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG (z minogiem rzecznym i reintrodukowanym łososiem atlantyckim). 

 

PLH040039 Włocławska Dolina Wisły Obszar zlokalizowany w południowo-wschodniej części 

Kotliny Toruńskiej, a częściowo w Pradolinie Toruńsko- Eberswaldzkiej. Jest to ok. 30 km 

odcinek doliny Wisły (od 647,75 do 704 km biegu rzeki) między tamą we Włocławku 

a miejscowością Nieszawa. Dla Włocławskiej Doliny Wisły, charakterystyczne są formacje 

geomorfologiczne typowe dla dużych, nie uregulowanych rzeki nizinnych, takich jak: 

piaszczyste wyspy w korycie rzeki, starorzecza o znacznej powierzchni, strome skarpy, 

krawędzie erozyjne i podcięcia. Typowe dla tego odcinka liczne piaszczyste łachy i muliste 

nanosy w korycie są formowane wskutek procesu depozycji materiału erodowanego z dna 

rzeki poniżej tamy we Włocławku.  Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony lasów 
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łęgowych i siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej, oraz 

związanej z nią fauny. Obszar obejmuje część ekologicznego korytarze Wisły, który został 

identyfikowany jako teren priorytetowy dla ochrony w sieciach ECONET i IBA, ważnego dla 

migracji wielu gatunków. 

 

PLH040033 Dolina Osy Łęg wiązowo-jesionowy charakterystyczny dla siedlisk, mniej 

zabagnionych, spotykany jest na skrajach dolin rzecznych, ale także tuż przy rzekach, na 

brzegach wyżej wyniesionych. Ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum związany z miejscami 

silne zabagnionymi zajmuje zdecydowanie mniejszą powierzchnie niż oba łęgi. Spotykany jest 

sporadycznie, głównie w dolinie Osy. W miejscowości Słup-Młyn znajduje się stopień wodny 

stanowiący pozostałość po dawnym młynie. W korycie rzeki zalegają pnie i konary drzew. 

Liczne są osuwiska lub ślady po nich. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta, 2 - 3 m powyżej 

zwierciadła wody, występują liczne wycieki i wysięki, tworząc swoistą linię przecięcia 

warstwy wodonośnej. Teren jest silnie podmokły i grząski. W wielu miejscach utworzyły się 

niedostępne, silnie zarośnięte mokradła. Na tym odcinku do rzeki uchodzi kilka stałych 

i okresowych krótkich (0,5 - 1,5 km) cieków zasilanych wodami podziemnymi. 

 

PLH040038 Stary Zagaj Na terenie obszaru zachowały się rzadkie na Wysoczyźnie 

Dobrzyńskiej zespoły leśne o charakterze naturalnym. Należą do nich zwłaszcza: 

zróżnicowany siedliskowo grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum, z licznym udziałem 

w runie wilczomleczu słodkiego Euphorbia dulcis, dąbrowa świetlista Potentillo albae-

Quercetum oraz subborealny bór mieszany w odmianie sarmackiej Serratulo-Pinetum. 

Występują tu więc prawie wszystkie naturalne typy lasów liściastych tej części Polski 

Niżowej, co świadczy o dużej różnorodności siedlisk obszaru Natura 2000. W ich składzie 

florystycznym występuje wiele gatunków rzadkich, w tym objętych ochroną gatunkową. 

 

PLH280036 Dolina Kakaju Dolina Kakaju ma wyjątkowy, naturalny charakter. Łączy pięknie 

położone śródleśne jeziora, które są płytkie i częściowo zarastające, na dużych 

powierzchniach pokryte grążelami i grzybieniami. Trudnodostępne jeziora Przedzieniec, 

Jeziorki, Modzel są otoczone zabagnieniami i mają niemal pierwotny charakter. Wzdłuż rzeki 

skupiają się często łęgi jesionowo-olszowe i olsy. W granicach ostoi, poza główną doliną, 

znajdują się zagłębienia powstałe po wytopieniu się brył martwego lodu zlodowacenia 

bałtyckiego. Obecnie są tam małe jeziorka lub kwaśne torfowiska mszarne. W części 

zachodniej enklawę stanowi jezioro Osetno, z rozległym kompleksem łęgów. Na obszarze 

ostoi znajdują się dwa ścisłe rezerwaty torfowiskowe - Kociołek i Łabędź. Oprócz torfowisk 

wysokich w ostoi znajdują się torfowiska przejściowe. Ich mały kompleks znajduje się 

w części zachodniej koło jeziora Maciek. 
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PLH280050 Niedźwiedzie wielkie Ostoja "Niedźwiedzie Wielkie" obejmuje fragment 

kompleksu żyznych lasów liściastych, Niewielkie powierzchnie w zagłębieniach terenu zajęte 

są przez łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum oraz olsy i roślinność torfowiskową.  

 

PLH280043 Ostoja Dylewskie Wzgórza Wzgórza Dylewskie zajmują centralną część Garbu 

Lubawskiego, wyraźnie kontrastującą z sąsiednimi mezoregionami, od których różni się 

wysokością względną, małą jeziornością, bogatą siecią rzeczek i strumyków oraz znacznym 

odlesieniem. Urozmaicona rzeźba z dużą ilością głębokich rynien i wąwozów, z bogatą siecią 

rzeczek i strumieni.  O wartości przyrodniczej Ostoi decyduje m.in. źródliskowy obszar rzeki 

Gizeli w okolicy wsi Glaznoty z kompleksem źródliskowych lasów olszowych. 

 

PLH220073 Leniec pod Wierzycą Nieduży obszar, obejmujący fragment doliny Wierzycy oraz 

brzeg Jeziora Wierzysko i przyległy las na siedlisku grądu subatlantyckiego, z obecnością 

zagłębienia z torfowiskiem przejściowym i oczkami dystroficznymi. Nad rzeką występują łąki, 

a na ich skraju pod lasem, jest stanowisko leńca bepodkwiatkowego Thesium ebracteatum. 

Oprócz tego, w ostoi są siedliska: grądu subatlantyckiego oraz torfowiska przejściowego 

i zbiorników dystroficznych, a także wilgotnych łąk nad rzeką. 

 

PLH220072 Kaszubskie Klify Obszar obejmuje 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego 

(pow. ponad 200 ha), rozciągający się od Władysławowa do Jastrzębiej Góry, 

Charakterystyczne jest występowanie rzadkich, często w postaci odrębnych podgatunków 

i odmian gatunków flory, związanych ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami 

siedliskowymi: koniczyna łąkowa Trifolium pratense subsp. maritimum, przelot zwyczajny 

Anthyllis vulneraria subsp. maritima, groszek łąkowy Lathyrus pratensis subsp. maritimum. 

Specyficznym gatunkiem jest tworzący na klifach zarośla rokitnik Hippophaë rhamnoides, 

którego naturalny zasięg krajowy jest ograniczony niemal wyłącznie do klifów. 

 

PLH220101 Szczodrowo Obszar obejmuje rozległą nieckę torfowiskową. Ostoja jest jednym 

z nielicznych, znacznych powierzchniowo torfowisk przejściowych i wysokich na Pojezierzu 

Starogardzkim. W północno-wschodniej części znajduje się mezotroficzny (pierwotnie 

zapewne dystroficzny) zbiornik wodny - Jez. Czarne o powierzchni 6,7 ha . W części 

południowej i w północnej zarejestrowano natomiast szereg mniejszych jeziorek 

o charakterze dystroficznym. Pod względem siedlisk przyrodniczych 

w ostoi dominują rozległe płaty borów i brzezin bagiennych o relatywnie dobrym stanie 

zachowania. 
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PLH220099 Opalińskie Buczyny Ostoja obejmuje unikatowe w skali kraju i niżu 

europejskiego, a przy tym dobrze zachowane, zbiorowiska źródliskowe. Bardzo cenne są też 

łęgi olszowo-jesionowe i jesionowo-wiązowe na trawertynach. Na uwagę zasługuje znaczny 

obszar niewiele zniekształconych lasów bukowych, w tym żyznej buczyny pomorskiej. 

 

PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe Obszar obejmuje torfowisko Bielawa (zwane też 

Bielawskimi Błotami) wraz z przyległymi lasami i łąkami podmokłymi, tworzącymi spójną 

jednostkę hydrologiczną, a także przyległy od północy nadmorski bór bażynowy. Bielawa jest 

jednym z większych torfowisk wysokich typu bałtyckiego w Polsce. Rozległa kopuła 

torfowiska (blisko 600 ha), zdegradowana melioracją odwadniającą przeprowadzoną 

w latach 70-tych oraz pożarami w latach 80-tych i 90-tych, obecnie zdominowana jest przez 

wilgotne wrzosowisko z wrzoścem bagiennym (4010) . Na obszarze otaczającym kopułę 

torfowiska znajduje się 11 siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej, w tym jeziorka dystroficzne 

szeroko obrzeżone płem mszarnym (3160 i 7140) z udziałem gatunków 

wysokotorfowiskowych i bażyny czarnej Empetrum nigrum, niewielkie przygiełkowska (7150) 

z przygiełką białą i brunatną Rhynhospora alba i R. fusca (gatunek z Polskiej Czerwonej 

Księgi), a także 2 siedliska priorytetowe - bory i lasy bagienne (91D0) i niewielkie płaty łęgów 

olszowych (91E0).  

 

PLH220083 Wielki Klincz W zagłębieniu terenu obecne jest torfowisko przejściowe, 

w przeszłości eksploatowane, z kilkoma wyrobiskami - oczkami wodnymi, o charakterze 

dystroficznym, w których występuje strzebla błotna. Otacza je zubożały bór bagienny 

i brzeziny oraz pas łąki. 

PLH220082 Stary Bukowiec Falisty teren zajęty przez pola uprawne i ugory, a częściowo 

ubogie lasy sosnowe na gruntach porolnych, z zagłębieniami, w których występują 

torfowiska przejściowe, w przeszłości eksploatowane. W dołach potorfowych i oczkach 

różnej wielkości występuje strzebla błotna. 

 

PLH220068 Guzy Nieduży fragment falistego terenu, w których obecne są małe zbiorniki 

wodne. W co najmniej trzech z nich występuje strzebla błotna Eupallasella perenurus.  

 

PLH220065 Zielenina Skupienie zbiorników dystroficznych (3160) z bogatą populacją strzebli 

błotnej (4009), w terenie, który wydaje się umożliwiać bezpieczne bytowanie tego gatunku 

w przyszłości, przy podjętej ochronie. Obecność odcinka cennej przyrodniczo doliny cieku 

oraz na jej zboczach płatów i kwaśnej buczyny (9110) żyznej buczyny (9130) oraz grądu 

subatlantyckiego (9160). 
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PLH220081 Rynna Dłużnicy Obszar bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym, 

przede wszystkim ze względu na: znaczący powierzchniowo na dnie doliny udział siedliska 

7230 ("Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk", 

w podtypie "Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej"), kompleks 

przestrzenny innych typów siedlisk przyrodniczych, obejmujący związane z wodami 

źródliskowymi i wysiękami - źródliska wapienne *7220, źródliskowe lasy olszowe na niżu 

*91E0, ponadto wilgotne łąki oraz dobrze zachowane szuwarowe i bagienne zbiorowiska na 

obrzeżach jezior i cieku. Wartość obszaru podnoszą dodatkowo takie cechy, jak: naturalny 

przebieg cieku i brak funkcjonującej obecnie sieci odwadniającej, ogólnie dobry stan 

zachowania mokrych siedlisk. 

 

PLH220089 Huta Dolna fragment polodowcowej rynny jeziora Małe Ząbrsko (in. Jezioro 

Ząbrskie). Zajmuje wysokie i długie stoki tej rynny, o ekspozycji północno-zachodniej, żywej 

rzeźbie, z kilkoma rozcięciami erozyjnymi i niewielkimi obniżeniami terenu. Obniżenia te 

częściowo są zatorfione, częściowo zajęte przez oczka wodne. W jednym ze zbiorników 

występuje strzebla błotna. W obniżeniach terenu, w tym na obrzeżach oczek wodnych, 

występuje roślinność łąkowa (rz. Molinietalia), szuwarowa (zw. Magnocaricion), lokalnie 

mszary (kl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae), kwaśne młaki niskoturzycowe (rz. Caricetalia 

nigrae) i roślinność namuliskowa (kl. Bidentetea tripartiti), stanowisko strzebli.  

 

PLH220092 Pomlewo Ostoja obejmuje m.in.  kilkanaście obniżeń terenu różnej wielkości, 

częściowo zatorfionych, częściowo zajętych przez oczka wodne, w tym zbiorniki ze strzeblą 

błotną; W obniżeniach terenu, na brzegach oczek wodnych, wykształciła się zróżnicowana 

roślinność, m. in.: szuwary turzycowe i trawiaste (Magnocaricion, Phragmition, w tym 

Oenanthe-Rorripetum), łąki wilgotne (Molinietalia), mszary i kwaśne młaki turzycowe 

(Scheuchzerio-Caricetea nigrae), zarośla wierzbowe. Na mineralnych obrzeżach zagłębień 

terenu pojawiają się zarośla głogu, murawy bliźniczkowe (Nardetalia), zbiorowiska łąkowe. 

Większość oczek wodnych ma charakter zbiorników eutroficznych z nymfeidami. 

 

PLH220087 Sztumskie Pole Fragment kompleksu leśnego, w którym rozmieszczone są 

niewielkie zagłębienia terenu, zajęte przez bór bagienny lub torfowiska przejściowe, niekiedy 

z dystroficznymi oczkami (w kilku z nich występuje strzebla błotna). 

 

PLH220071 Karwickie Źródliska Dobrze zachowany kompleks źródliskowy, zajęty przez 

zbiorowisko łęgowe i otoczony przez buczynę, z bogatym zestawem rzadkich i chronionych 

gatunków roślin. Obecność wielu innych źródlisk, dających początek drobnym ciekom, oraz 

zatorfionych zagłębień. Kopułę źródliskową zajmuje dawne torfowisko, obecnie porozcinane 
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przez strumienie i pokryte przez płat zbiorowiska w typie łęgu jesionowo-olszowego. Zbocza 

zajmują fitocenozy zespołów leśnych: kwaśnej buczyny niżowej, żyznej buczyny niżowej oraz 

grądu subatlantyckiego. W dolinach z ciekami obecne są płaty łęgów; część terenów leśnych 

zajmuje rozległy płat kwaśnej dąbrowy. 

 

PLH220078 Nowa Brda obszar o szczególnym nagromadzeniu drobnopowierzchniowych 

torfowisk przejściowych i wysokich, jezior lobeliowych oraz rzadkich zbiorowisk roślin 

wodnych i bagiennych. Do największych powierzchniowo zespołów torfowisk, bagien i borów 

bagiennych należy zaliczyć teren objęty ochroną rezerwatową "Bagnisko Niedźwiady" oraz 

zwarty obszar położony na południe od Jeziora Lipczyno Wielkie.  

 

PLH220060 Las Wolność Wśród buczyn w zagłębieniach terenu rozproszone są bory 

i brzeziny bagienne oraz niewielkie torfowiska, tworząc razem interesujący kompleks siedlisk. 

Niewielkim, lecz cennym elementem jest także fragment łęgu źródliskowego we wschodniej 

części obszaru. 

 

PLH220062 Ostoja Masłowiczki Obszar obejmuje fragment morenowego krajobrazu 

Pojezierza Bytowskiego - tworzy go mozaika leśnych zbiorowisk zastępczych, buczyn, 

grądów, brzezin bagiennych, borów bagiennych, torfowisk przejściowych i jezior eu- lub 

dystroficznych.  

 

PLH220057 Ostoja Zapceńska Wyjątkowe duże zróżnicowanie dobrze zachowanych 

torfowisk. Jedno z nich - Mechowisko Radość - należy do najlepiej zachowanych 

i najciekawszych torfowisk alkalicznych na całym Pomorzu. Największa populacja skalnicy 

torfowiskowej Saxifarga hirculus na zachód od Wisły. Największe w regionie zasoby 

lipiennika Loesela. Bardzo dobrze zachowane jeziorka dystroficzne i przylegające do nich 

płamszarne. Duża różnorodność dobrze zachowanych jezior, od eutroficznych, przez 

ramieniowe jeziora mezotroficzne, po jeziora lobeliowe (m. in. z elizmą wodną - dwa 

stanowiska podane w niedawnej literaturze). Istotne w skali regionu rzeki włosienicznikowe 

(Kłonecznica i jej dopływy), w całości zasiedlone przez wydrę. 

Lokalnie istotne zasoby borów i brzezin bagiennych (w tym w interesujących, nietypowych 

położeniach terenowych - w dolinie rzecznej). Lokalnie istotne zasoby borów 

chrobotkowych. 

 

PLH220100 Klify Poddębskie ostoja obejmuje unikatową strukturę brzegu morskiego 

z sąsiadującymi odcinkami klifowymi i wydmowymi. Pod względem siedlisk przyrodniczych 

dominującą rolę odgrywają zbiorowiska kwaśnych buczyn i nieźle zachowane nadmorskie 
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bory i brzeziny bażynowe. Niewielkie powierzchnie zajmują wydmy białe i fragmenty ich 

stadiów inicjalnych oraz wydmy szare. Występują tu także fragmenty siedlisk grądów i łęgów. 

 

PLH220098 Lasy Rekowskie Obszar wybitnej koncentracji typowych dla Pojezierza 

Bytowskiego torfowisk kotłowych, Wyjątkowo dobrze zachowane jeziorka dystroficzne, 

lobeliowe, pła mszarne i bory bagienne.  

 

PLH220069 Jezioro Dymno bardzo dobrze zachowane jezioro ramieniowe z 6 zespołami łąk 

ramieniowych, wzdłuż brzegów jeziora występuje jaskier leżący.  Jezioro jest w I klasie 

czystości. Dno jeziora pokrywają pokłady kredy jeziornej i gytii wapiennej.  

 

PLH220088 Dąbrówka Występują tu w większości dobrze zachowane, rozległe 

i bezodpływowe zbiorniki i wyrobiska potorfowe o małym zagrożeniu, z liczną populacją 

strzebli błotnej Eupallasela perenurus (kod 4009). Ostoja jest także miejscem występowania 

szeregu torfowisk przejściowych (kod 7140), zbiorników dystroficznych (kod 3160) oraz 

bogatych populacji roślin typowych dla nich. Najcenniejszymi z gatunków roślin, poza elismą 

wodną, są: widłaczek torfowy Lycopodiella inundata, grążel drobny Nuphar pumila oraz 

pływacze drobny i zwyczajny Utricularia minor, U. vulgaris, a także bebłek błotny Peplis 

portula. 

 

PLH220059 Duży Okoń Śródleśne jezioro lobeliowe, typowo wykształcone, z silną populacją 

elizmy wodnej. od północy przylega do niego fragment dobrze wykształconej brzeziny 

bagiennej na torfie. Otaczające lasy to drzewostany sosnowe, w większości na potencjalnych 

siedliskach kwaśnych dąbrów. 

 

PLH220056 Czerwona Woda pod Babilonem W swojej zachodniej części ostoja obejmuje 

dwie, łączące się rynny polodowcowe. Rynna północna wypełniona jest torfami, na których 

wykształciły się bory i brzeziny bagienne, a część terenu została zajęta przez łąki. Rynna 

południowa zajęta jest przez ciąg jezior, wśród których znajduje się m. in. bardzo dobrze 

zachowane, lobeliowe Jezioro Kryształowe, z populacją elizmy wodnej. 

 

PLH220058 Dolina Brdy i Chociny Naturalne doliny dwóch rzek włosienicznikowych, istotne 

dla ochrony zasobów siedliska 3260. W obu dolinach są także obecne starorzecza. Do ostoi 

należą też sąsiadujące z dolinami jeziora: oligotroficzne jez. Małe Łowne, oraz kilka 

ramieniowych jezior eutroficznych. Istotne są zasoby typowych dla Borów Tucholskich borów 

chrobotkowych. 
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PLH280031 Murawy koło Pasłęka Największą wartością zasługującą na ochronę stanowi 

pełny, pierwotny i naturalny ciąg zbiorowisk pradoliny rzeki Wąskiej od jej dna do falistej 

wierzchowiny moreny dennej. Fragmenty łęgów: wierzbowego (Salicetum albae) 

i jesionowo-olszowego (Fraxino-Alnetum). 

 

PLH280038 Jezioro Wukśniki Obszar ważny ze względu na zachowanie odpowiedniej 

reprezentacji jezior mezotroficznych, w tym dla ujęcia przykładu jezior głębokich, bardzo 

czystych (I klasa czystości), z doskonale zachowaną bezkręgową fauną gatunków reliktowych 

bezkręgowców oraz występowaniem w jeziorze gatunków ryb z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. 

 

PLH280040 Kaszuny otoczone głównie sosnowym borem świeżym. Środek obniżenia zajmuje 

eutroficzne i zarastające jezioro Potar (pow. ok. 14,7 ha) oraz mokradła położone na 

południe od tego jeziora. Są to zarówno torfowiska leśne w postaci sosnowego boru 

bagiennego (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), borealnej świerczyny bagiennej (Sphagno 

girgensohnii-Piceetum), jak i torfowiska bezleśne: szuwary, turzycowiska, mechowiska 

torfowisk przejściowych. Mniejsza enklawa z sosnowym borem bagiennym oraz 

torfowiskiem wysokim z roślinnością torfotwórczą, częściowo położone na rozległych 

płaskich potorfiach całkowicie zarośniętych torfowcami. 

 

PLH280032 Uroczysko Markowo Główną osią SOOS jest rzeka Wąska (dopływ jez. Drużno). 

Pokrywa roślinna obszaru to głównie wielogatunkowe lasy liściaste ze zw. Carpinetum betuli 

zesp. Stellario-Carpinetum , a na krawędziach dolin, miejscami zbiorowisko Acer platanoides-

Tilia cordata w mozaice z zespołem Galio odorati-Fagetum. Tereny otwarte w niskim 

położeniu w dolinie rzeki Wąskiej to przede wszystkim łąki ze zw. Calthion, fragmentarycznie 

zarastające lasem olchowym we wczesnym etapie sukcesji, większy kompleks dobrze 

zachowanego łęgu (zespół Fraxino-Alnetum) znajduje się między jeziorem Zielone i jeziorem 

Okonie. 

 

PLH220093 Wilcze Błota Ostoja obejmuje podmokłą, zatorfioną nieckę otoczoną polami 

uprawnymi. Na terenie ostoi znajduje się kilka niewielkich zbiorników wodnych, połączonych 

kanałami, otoczonych podmokłymi zaroślami brzozowo-wierzbowymi stanowiącymi ich 

otulinę. Obszar ten jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi strzebli błotnej Phoxinus 

percnurus. 

 

PLH220076 Mikołajki Pomorskie Fragment falistego terenu, pokrytego w większości lasem, 

z szeregiem zagłębień, w których obecne są torfowiska przejściowe z wodnymi oczkami lub 
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dawnymi wyrobiskami potorfowymi. Występuje w części z nich strzebla błotna. Otaczający 

las tworzą płaty: kwaśnej buczyny, kwaśnej dąbrowy i grądu subatlantyckiego, a przy 

torfowiskach - również boru bagiennego i brzeziny bagiennej. 

 

PLH220095 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego Pod względem siedliskowym, florystycznym 

i fitocenotycznym szczególnie cenne są następujące miejsca: 

− torfowiska na przesmykach jezior w dnach dolin subglacjalnych, zasadowe (7230), 

wysokie żywe (7110), żywe zdegradowane (7120), przejściowe i trzęsawiska (7140),  

torfowiska kotłowe wykształcone w niewielkich lecz głębokich obniżeniach terenu, 

ponad górną krawędzią rynien, a także niewielkie zbiorniki w ich obrębie, Ostoja jest 

zwłaszcza ważna dla ochrony torfowisk zasadowych, w tym wykształconych na 

przesmykach jezior w dnach rynien glacjalnych. 

− jeziora i ich obrzeża, zwłaszcza miejsca występowania kredy jeziornej w podłożu. 

− obszary wypływów i wysięków wód znajdujące się na różnych wysokościach stoków 

rynien, zwłaszcza u ich podstaw. 

− wyjątkowo dobrze zachowane zbiorowiska łąk wilgotnych i szuwary (często 

w postaciach źródliskowych) oraz lasy łęgowe (91E0). Cechą wyróżniającą jest 

obecność dużych jezior, wśród nich eutroficznych (3150) i jednego ramienicowego 

(3140), a także występowanie wielu niewielkich zbiorników dystroficznych (3160). 

4 gatunki zwierząt kręgowych z zał. II Dyrektywy Siedliskowej: wydrę (1355), strzeblę 

błotną (4009), traszkę grzebieniastą (1166), kozę (1149), a także ważkę - trzeplę zieloną 

(1037). Obecne są trzy gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej - obuwik pospolity 

Cypripedium calceolus (1902) (w kaszubskiej buczynie nawapiennej, lipiennik Loesela 

Lipris loeselii (1903) (na torfowiskach zasadowych), sierpowiec błyszczący Drepanocladus 

vernicosus(1393) (na torfowiskach zasadowych). 

 

PLH220034 Jeziora Wdzydzkie Cenne są tu zarówno jeziora lobeliowe (5 obiektów), jak 

również ramienicowe (7 zbiorników) oraz liczne zbiorniki dystroficzne, a także skupienie 

torfowisk wysokich i przejściowych, o typowo wykształconych zbiorowiskach roślinnych. 

Cenne są tu zarówno jeziora lobeliowe (5 obiektów), jak również ramienicowe (7 zbiorników) 

oraz liczne zbiorniki dystroficzne, a także skupienie torfowisk wysokich i przejściowych, 

o typowo wykształconych zbiorowiskach roślinnych. W ostoi stwierdzono obecność 7. 

gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Licznie reprezentowane są rzadkie, 

zagrożone i chronione gatunki roślin, m.in. z flory torfowisk. Na terenie leśnictwa Wdzydze 

rośnie 11 drzew doborowych, wciągniętych do rejestru międzynarodowego. Obszar jest 

równocześnie ostoją fauny, m.in. związanej z biotopami wodno-błotnymi: bobra i wydry, 
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kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Występuje tu najliczniejsza w Polsce populacja 

reliktowej troci wdzydzkiej. Jest to również ważna ostoja ptasia o randze krajowej K-008. 

 

PLH220025 Przywidz Obszar obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem 

Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz z otaczającymi lasami, w których dominują buczyny 

i kwaśne dąbrowy. Od południowego zachodu jest to skupienie niedużych torfowisk 

z oczkami wodnymi i otaczającym pasem lasu i ugorów, zaś od północy - śródpolne oczko 

przylegające do lasu. W tych niedużych zbiornikach występuje strzebla błotna. 

 

PLH220016 Biała Fragment lasu, obejmujący kompleks buczyn - kwaśnej i żyznej oraz 

kwaśnej dąbrowy, z pasami grądu subatlantyckiego i niewielkimi pasami boru bagiennego 

wokół oczek torfowiskowych oraz łęgu w kilku dolinkach. W małej dolinie erozyjnej, 

schodzącej od strony szosy z Sopieszyna do Wejherowa, występuje bogata populacja mchu - 

bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis, rosnącego tu głównie na murszejącym drewnie. 

Zbocza doliny zajmują płaty kwaśnej buczyny niżowej, zaś pas na jej dnie - fitocenozy 

subatlantyckiego grądu. 

 

PLH220097 Jeziora Kistowskie Na terenie ostoi są trzy jeziora lobeliowe (Chojnackie, 

Warleńskie (Warlińskie), Ostrowickie), w każdym z nich występuje populacja Luronium 

natans. Roślinność podwodna jezior jest słabo wykształcona.  

 

PLH220074 Lubieszynek Pagórkowaty teren, zajęty głównie przez pola uprawne i użytki 

zielone, z rozrzuconymi w zagłębieniach oczkami wodnymi oraz niewielkimi torfowiskami 

z dołami potorfowymi. Występuje tu w wielu zbiornikach strzebla błotna Eupallasella 

percnurus. 

 

PLH280053 Ostoja Iławska Duży kompleks leśny obejmujący także tereny bagienne 

rozproszone po całym obszarze ostoi. Występuje tu 31 jezior, reprezentujących wszystkie 

typy troficzne. W bezodpływowych zagłębieniach terenu o wysokim poziomie wód 

gruntowych, rosną bory bagienne i lasy olszowe. Zawiera małe, lecz cenne torfowisko 

przejściowe ze względu na stanowiska lipiennika Loesela i sierpowca błyszczącego oraz dużą 

populację kruszczyka błotnego i kukułki szerokolistnej na tym terenie. Liczne są tu także płaty 

łęgów jesionowo olszowych, borów bagiennych oraz brzezin bagiennych. 

 

PLH040040 Zbocza Płutowskie Obszar obejmuje głównie strome zbocza strefy krawędziowej 

Doliny Dolnej Wisły zawierający małe płaty łęgu wierzbowego, ziołorośli i starorzeczy. 

Największy walor przyrodniczy posiadają zbiorowiska roślinności kserotermicznej.  
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PLH220075 Mechowiska Zęblewskie mokradło stanowi kompleks rozległych trzcinowisk 

zajmujących centralną część niecki, otaczających je immersyjnych (zalewanych) szuwarów 

wielkoturzycowych, położonych bliżej brzegów torfowisk przejściowych, a u podstawy zboczy 

wzdłuż północno-zachodniego brzegu soligenicznych (zasilanych przez wody podziemne) 

torfowisk mechowiskowych. W południowo-wschodniej części obszaru, w dolnej części 

zboczy znajduje się źródliskowe torfowisko wiszące oraz nisza erozyjna. występowanie 

reliktowych gatunków mchów, jak Paludella squarrosa, Helodium blandowii 

i Tomenthypnum nitens (relikty glacjalne). 

 Cechy szczególne: 

− występowanie dość rzadkiego w regionie gdańskim zespołu roślinnego Caricetum 

diandrae i fitocenoz mechowiskowych właściwych dla torfowisk alkalicznych, 

− obecność szeregu gatunków ptaków wodno-błotnych, rzadkich w skali kraju lub 

regionu, których populacje na terenie całego kraju z reguły znajdują się w regresie; 

występują tu min. bąk, błotniak stawowy, żuraw, derkacz. 

 

PLH220079 Ostoja Borzyszkowska skupia modelowe i najlepiej zachowane siedliska 

podwodnych łąk ramienic w województwie pomorskim. Najlepiej zachowane łąki ramienic 

znajdują się w jeziorze Gwiazdy, Piaszno, Borzyszkowskie i Trzebielsk. W ostoi są ponadto 4 

typowe i doskonale lub dobrze zachowane jeziora lobeliowe, z których najcenniejszym jest 

jezioro Kuchenek z notowaną w przeszłości populacją Luronium natans. 

 

PLH220077 Młosino – Lubnia Dobrze zachowane jeziora lobeliowe - jez. Kły, Chińskie 

(Cyrkowiec) i Zmarłe Duże - z licznymi populacjami Lobelia dortmanna; Bardzo liczna i dobrze 

zachowana populacja Luronium natans w jeziorze Chińskie (Cyrkowiec); Dwa jeziora 

ramienicowe (jez. Wielewskie i Skąpe) z dużymi powierzchniami łąk ramienicowych. Ponadto 

dobrze zachowały się tu torfowiska przejściowe. Stwierdzono na tym obszarze fragmenty 

zbiorowisk szuwarowych, w tym szuwaru kłociowego oraz zbiorowiska muraw napiaskowych 

z dużym udziałem porostów, w tym Cetraria nivalis.  

 

PLH220031 Waćmierz Falisty teren, zagospodarowany rolniczo, gdzie wśród pól rozrzucone 

są zagłębienia z torfowiskami, eksploatowanymi w przeszłości. Występują na nich zbiorniki 

o charakterze dystroficznym, zasiedlone przez strzeblę błotną.  

 

PLH220033 Dolna Wisła Fragment stosunkowo dobrze zachowanej doliny wielkiej rzeki, 

z układem roślinności nawiązującym miejscami do naturalnego. Na tym obszarze występują 

zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym - różne typy łęgów.  Obecnie, jedynie na obszarze 

międzywala zachodzą współczesne procesy rzeczne, dlatego zachowało się tu wiele różnej 
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wielkości starorzeczy, otoczonych zaroślami wierzbowymi oraz pozostałościami rozległych 

niegdyś lasów łęgowych. Poza tym dno doliny jest zmeliorowane i poddane pod uprawę.  

 

PLH280015 Przełomowa Dolina rzeki Wel Rzeka Wel na tym odcinku jest bardzo istotną 

ostoją ichtiofauny typowej dla średniej rzeki krajobrazu młodoglacjalnego. Szczególne 

znaczenie ma populacja głowacza białopłetwego. Unikatowy charakter ma występowanie 

zboczowej postaci grądu (zboczowy las klonowo-lipowy - forma siedliska 9170-3). 

 

PLH220026 Sandr Brdy sieć hydrograficzna, obejmuje rzekę Brdę z dopływami i liczne, często 

lobeliowe i dystroficzne, zbiorniki wodne. Siedliska leśne to: bory świeże i bory mieszane, na 

zboczach dolin rzecznych i jeziornych występują fragmenty grądu subatlantyckiego, na dnie 

dolin - fragmenty łęgów. W zagłębieniach wytopiskowych występują płaty brzezin i borów 

bagiennych, często otaczające dobrze zachowane torfowiska wysokie i przejściowe. 

Występuje tu też pojeziorne torfowisko soligeniczne wraz z zarastającym, mezotroficznym 

zbiornikiem wodnym z licznymi naturalnymi i półnaturalnymi, cennymi fitocenozami tzw. 

torfowisk mechowiskowych. W rejonie historycznej krawędzi misy jeziornej liczne, 

nieaktywne kopuły źródliskowe z kilkumetrowymi pokładami trawertynów. W części obiektu 

obecne są też aktywne torfowiska źródliskowe. 

 

PLH220061 Mętne Ostoja obejmuje skupienie cennych torfowisk w rynnach polodowcowych 

wśród sandru Borów Tucholskich. Centralną część ostoi stanowi rezerwat przyrody Mętne, 

który zajmuje dużą zatorfioną, płytką nieckę terenową prawdopodobnie pochodzenia 

wytopiskowego. Ostoja chroni wybitne i cenne skupienie torfowisk przejściowych, borów 

bagiennych na torfowiskach oraz jeziorek dystroficznych, w krajobrazie Borów Tucholskich. 

Torfowiska są tu bardzo dobrze wykształcone i zachowane, skupiają cenne elementy 

różnorodności biologicznej (m. in brzoza niska, ważka iglica mała). W obszarze występuje 

traszka grzebieniasta. 

 

PLH280012 Ostoja Lidzbarska kompleks lasów, jezior i mokradeł we wschodniej części 

makroregionu Pojezierza Chelminsko-Dobrzynskiego, duże powierzchnie zajmujące 

grądy(Tilio-Carpinetum), w tym naturalne lasy klonowo-lipowe (Acer platanoides-Tilia 

cordata) i bogate gatunkowo, cieplolubne grądy miodownikowe (Tilio-Carpinetum 

melittetosum). W żyznych obniżeniach terenu spotyka się lęgi olszowo-jesionowe (Fraxino-

Alnetum) i olsy (Ribeso nigri-Alnetum), częste są olsy źródliskowe (Cardamino-Alnetum), 

występują zubożale postacie podgórskiego lęgu jesionowego (Carici remotae-Fraxinetum). 

Oligotroficzne i mezotroficzne obniżenia zajmują różnego typu torfowiska mszarne, 
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stosunkowo często obserwuje się mechowiska. Na uwagę zasługuje obecność licznych 

fitocenoz brzeziny bagiennej (Vaccinio-Betuletum pubescentis). 

 

PLH220094 Dolina Wierzycy Rzeka ma charakter podgórski. Stwierdzono tutaj silne 

populacje co najmniej 2 gatunki ryb z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – brzanki i głowacza 

białopłetwego. Stwierdzono tu także występowanie kilku innych, cennych gatunków ryb 

związanych z szybko płynącymi rzekami – pstrąga potokowego, lipienia, piekielnicy, strzebli 

potokowej i śliza jak również cenne płaty grądu, obecność rzadkich gatunków, jak np. leńca 

bezpodkwiatkowego, ułudki leśnej), oraz wydry i bobra. W odcinkach basenowych doliny 

występują m.in. torfowiska (w tym - zasadowe) i szuwarowe łąki, w odcinku przełomowym - 

pasy łęgu nad ciekiem oraz dobrze wykształcone fitocenozy grądu subatlantyckiego na 

stromych zboczach.  

 

PLH280029 Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej Gliniaste podłoże i duże spadki terenu 

przyczyniły się do intensywnego rozwoju procesów erozyjnych, szczególnie erozji wodnej, 

której wynikiem są głęboko wcięte w podłoże koryta rzeczne z licznymi bystrzami. 

Występujące ryby to m.in. ryby Lampetra planei i Cobitis taenia, dodatkowo niemal 190 

gatunków ptaków, w tym 112 gatunki ptaków gniazdujących. Występujące zbiorowiska leśne 

mają tu niewielki udział i ogranicza się jedynie do wąskich pasów wzdłuż cieków wodnych lub 

do niewielkich powierzchni na wysiękach, warte wymienienia są łęg jesionowo - olszowy 

Fraxino - Alnetum, oles porzeczkowy Ribeso nigri - Alnetum i bardzo rzadki na niżu podgórski 

łęg jesionowy Carici remotae - Fraxinetum.  

 

PLH220067 Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim Rozległy kompleks, względnie 

dobrze zachowanego siedliska grądu subatlantyckiego, z drzewostanami w wieku 100-160 

lat, jakie obecnie nie są notowane na tak dużych powierzchniach na obszarze Pomorza 

Gdańskiego. Runo cechuje się bogatym zestawem gatunków lasów liściastych (z rzędu 

Fagetalia i klasy Querco-Fagetea). W granicach obszaru występują też płaty siedliska łęgu 

jesionowo-olszowego nad ciekami uchodzącymi do jeziora oraz fragment łąki ziołoroślowej 

nad Szpęgawą wypływającą z Jez. Zduńskiego. 

 

PLH220096 Jeziora Choczewskie  Ostoja chroni dwa wysunięte najdalej na północ w Polsce 

jeziora lobeliowe, w tym jedno z podawaną w literaturze populacją Luronium natans (Jezioro 

Choczewskie). Jezioro Choczewskie zasługuje na ochronę także ze względu na swoją 

specyfikę - nietypową mozaikę podwodnych zbiorowisk roślinnych, w tym dobrze 

wykształcone zbiorowiska roślinne z klasy Charetea. Ponadto w ostoi jest jedna z ośmiu 

w Polsce populacji Isoëtes echinospora (Jezioro Czarne). 
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PLH280030 Jezioro Długie jest to jedno z trzech jezior lobeliowych w rejonie warmińsko-

mazurskim i jedyne dobrze zachowane z reliktowym gatunkiem Isoetes lacustris. Obszar 

obejmuje również inne cenne ekosystemy w bezpośrednim otoczeniu głównego obiektu - 

trzy jeziora, z czego dwa dobrze zachowane jeziora dystroficzne-Jezioro Czarne i Jezioro 

Harcerskie otoczone pasami torfowisk przejściowych i eutroficzne Jezioro Bałtyn. Z siedlisk 

hydrogenicznych na uwagę zasługują przede wszystkim łęgi wzdłuż rzeki Tabórzanki oraz 

brzezina bagienna, jak też torfowiska przejściowe zlokalizowane wokół jezior dystroficznych 

(Czarnego i Harcerskiego). Wśród zbiorowisk leśnych na uwagę zasługują siedliska 

priorytetowe w sieci Natura 2000: powierzchnie brzeziny bagiennej rozproszone na terenie 

całej ostoi oraz jeden, niestety słabo zachowany płat sosnowo-brzozowego lasu bagiennego.  

 

PLH220070 Jezioro Krąg Najcenniejszym siedliskie jest torfowisko źródliskowe w granicach 

którego występują dwa cenne gatunki roślin: lipiennik Loesela (Liparis loeselii) oraz skalnica 

torfowiskowa (Saxifraga hirculus). Populacje tych obydwóch gatunków są jednymi 

z najliczniejszych w skali Polski i są wyjątkowo dobrze zachowane. Poza torfowiskiem 

występuje tu malownicze jezioro eutroficzne z bogatą szatą roślinną zbiorowisk 

nadwodnych.  

 

Ponadto, ustaleniami Seminarium Biogeograficznego, Polska jest zobowiązana do 

uzupełnienia sieci obszarów w szczególności o: Dolinę Słupi Klify i Rafy Kamienne Orłowa, 

Jezioro Księże w Lipuszu. Miało to zostać wykonane w terminie do 30 września 2012 r. 

 

Ponadto, w regionie są następujące obszary, chroniące elementy przyrodnicze które nie są 

bezpośrednio zależne od warunków wodnych: PLH220030 Twierdza Wisłoujście, PLH040001 

Forty w Toruniu, PLH040014 Cytadela Grudziądz, PLH220055 Bunkier w Oliwie, PLH040025 

Zamek Świecie, PLH220054 Widowo, PLH040034 Kościół w Śliwicach, PLH280051 Aleje 

Pojezierza Iławskiego, PLH220084 Wejherowo.  

 

OBSZARY PTASIE NATURA 2000 

 

PLB220010 Bielawskie Błota Obszar obejmuje rozległe torfowisko wysokie typu bałtyckiego 

wraz z przyległymi wrzosowiskami, fragmentami boru sosnowego świeżego, łąkami, grądem 

i inicjalnymi formami łęgów. Na torfowisku występują liczne jeziorka dystroficzne, potorfia 

i rowy odwadniające stale lub okresowo wypełnione wodą. Teren jest silnie zniszczony przez 

wieloletnią eksploatację złoża torfowego, związane z nią odwodnienie, a także powtarzające 

się rozległe pożary, lecz wciąż wartościowy i wart renaturyzacji. Spośród gatunków zależnych 

od wody,. obszar ważny w szczególności dla migrujących żurawi i lęgowego łęczaka. 
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PLB280010 Zalew Wiślany Obszar obejmuje polską część płytkiego zalewu przymorskiego 

(śr. głębokość 2,3 m, maksym 4,6 m), o wodzie słonawej, odciętego od Bałtyku Mierzeją 

Wiślaną. Zalew łączy się z Bałtykiem wąskim kanałem usytuowanym w rosyjskiej części 

zbiornika, przez który w czasie silnych sztormów następują wlewy wód morskich. Do polskiej 

części zalewu uchodzi szereg rzek, od strony zachodniej jest to parę ramion Wisły, 

z największym Nogatem, od wschodniej i południa rzeki Elbląg, Bauda i Pasłęka, płynące 

z obszarów wysoczyznowych. Zalew charakteryzuje się bardzo szybkimi zmianami poziomu 

wody, dochodzącymi w ciągu dnia do 1,5 m, następującymi pod wpływem wiatru. Przy 

brzegach zalewu ciągną się rozległe pasy szuwarów, osiągające szerokość setek metrów. 

Najważniejsze obszary lęgowe ptaków na zalewie znajdują się w Zatoce Elbląskiej i w rejonie 

ujścia Pasłęki. Obszary najważniejsze dla ptaków nielęgowych to strefa przybrzeżna 

rozciągająca się od Przebrna do ujścia rzeczki Cieplicówki, Zatoka Elbląska oraz strefa 

przybrzeżna w okolicy ujścia Pasłęki. Spośród gatunków zależnych od wody, obszar ważny 

w szczególności dla: kormorana, czapli siwej, bielika, różnych ptaków wodno-błotnych 

w okresie migracji i pierzenia się. 

 

PLB280002 Dolina Pasłęki Pasłęka jest drugą co do wielkości rzeką Mazur i ma długość 211 

km. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Olsztyńskim pod Gryźlinami (na północ od 

Olsztynka), na wysokości 157 m n.p.m. Pasłęka wpływa do Zalewu Wiślanego koło Nowej 

Pasłęki. Największe dopływy to Wałsza i Drwęca Warmińska. Na niektórych odcinkach rzeka 

ma charakter podgórski. Poniżej Braniewa rzeka jest uregulowana i obwałowana, przy czym 

szerokość międzywala nie przekracza 200 m. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema 

odnogami, odcinając od stałego lądu 2 wyspy o powierzchni 12 i 42 ha. Spośród gatunków 

zależnych od wody,. obszar ważny w szczególności dla: bociana białego, bielika, orlika 

krzykliwego, derkacza, nurogęsi, błotniaka łąkowego, błotniaka stawowego, kani czarnej, 

kani rudej, zimorodka. 

 

PLB220002 Dolina Słupi Obszar obejmuje dorzecze środkowego odcinka rzeki Słupi oraz jej 

dopływów: Bytowej, Jutrzenki i Skotawy. Charakteryzuje się on urozmaiconym krajobrazem 

polodowcowym z typowymi formami: jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi, równinami 

sandrowymi oraz wzgórzami moren czołowych. Wśród licznych jezior część stanowi 

oligotroficzne jeziora lobeliowe. Największymi jeziorami są: Jasień, Skotowskie i Głębokie. 

Lasy, w wieku 40-100 lat, to głównie lasy iglaste z sosną oraz mieszane i liściaste lasy 

z bukiem i dębem. W dolinach strumieni występują łęgi olszowo-jesionowe. Krajobraz ostoi 

jest zróżnicowany, z licznie występującymi wąwozami i wzgórzami, osiągającymi wysokość 
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do 160 m n.p.m. Spośród gatunków zależnych od wody,. obszar ważny w szczególności dla: 

derkacza, bielika i innych ptaków szponiastych. 

 

PLB040003 Dolina Dolnej Wisły Odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do 

Przegaliny, zachowujący naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka 

płynie w dużym stopniu naturalnym korytem, z namuliskami, łachami piaszczystymi 

i wysepkami, w dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie; brzegi 

pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. 

Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy 

kserotermiczne i grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych 

miast, jak: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew. Planowana jest budowa nowej zapory - 

stopień wodny w Nieszawie. Spośród gatunków zależnych od wody, obszar ważny 

w szczególności dla: bielika, rybitwy białoczelnej, rybitwy rzecznej, rybitwy czarnej, 

zimorodka, nurogęsi, derkacza, brzegówki, migrujących ptaków siewkowatych. 

 

PLB280013 Jezioro Drużno Bardzo płytkie (ok. 0,8 m głębokości) eutroficzne jezioro, o daleko 

posuniętym procesie lądowacenia, o zabagnionych brzegach, z rozległymi trzcinowiskami 

i rozległymi płatami olsu. Bogata jest roślinność wodna zanurzona i pływająca, a przy 

brzegach szuwary. Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom, co jest wynikiem wahań 

poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym ostoja łączy się poprzez rzekę Elbląg. Spośród 

gatunków zależnych od wody,. obszar ważny w szczególności dla: rybitwy białowąsej 

i czarnej oraz wodno-błotnych ptaków migrujących. 

 

PLB280005 Lasy Iławskie Duży kompleks leśny obejmujący także tereny bagienne 

rozproszone  po całym obszarze. Występuje tu 31 jezior, o zróżnicowanej wielkości (od 0,5 

do 163 ha), reprezentujących wszystkie typy troficzne. Niektóre z nich mają urozmaiconą 

linię brzegową i liczne wysepki, jak np. Jez. Jeziorak, najdłuższe jezioro w Polsce. 

W bezodpływowych zagłębieniach terenu, o wysokim poziomie wód gruntowych, rosną bory 

bagienne i lasy olszowe. Obok leśnych, wodnych, bagiennych i torfowiskowych zbiorowisk 

roślinnych występują tu różnorodne zbiorowiska segetalne. Spośród gatunków zależnych od 

wody,. obszar ważny w szczególności dla: bielika, rybołowa, podróżniczka, kani czarnej 

i innych. 

 

PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy Obszar jest częścią doliny Drwęcy, na odcinku pomiędzy 

Brodnicą a przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka. W jej skład 

wchodzi także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynica i Samionka oraz jezioro 

Sopień. Dolina ma od 0,6 do 3,0 km szerokości, zajęta jest przez bagna i łąki, pocięte 
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systemem rowów. Pozostały tu także liczne starorzecza. Koryto rzeki ma charakter naturalny, 

rzeka silnie meandruje, wczesną wiosną na ogół wylewa, tworząc rozległe rozlewiska. 

Spośród gatunków zależnych od wody,. obszar ważny w szczególności dla: migrujących 

łabędzia krzykliwego, gęsi zbożowych i białoczelnych, lęgowej gęgawy, żurawia, rybitwy 

czarnej, żerującego bielika i orlika krzykliwego. 

 

PLB220003 Przybrzeże Słowińskie Obszar chroni m.in. dwa największe słonawe przymorskie 

jeziora: Łebsko (7140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2468 ha, maks. gł. 2,6 m) Łącznie, 

w skład obszaru wchodzi: główny kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku 

w 2004 r. wodami morskimi), kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy. Spośród gatunków 

zależnych od wody,. obszar ważny w szczególności dla :migrujących ptaków różnych 

gatunków (w tym największe w Polsce noclegowiska żurawi, skupienia bielików), derkacza, 

bociana białego  i ptaków szponiastych. 

 

PLB990002 Przybrzeżne wody Bałtyku Obejmuje wody przybrzeżne Bałtyku o głębokości od 

0 do 20 m. Jej granice rozciągają się na odcinku 200 km, poczynając od nasady Półwyspu 

Helskiego, a na Zatoce Pomorskiej kończąc. Obszar ważny szczególnie jako zimowisko kaczek 

morkich. 

 

PLB220005 Zatoka Pucka Obszar obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej, 

pomiędzy wybrzeżem Półwyspu Hel na północy, wybrzeżem od Władysławowa do ujścia 

Wisły Śmiałej na zachodzie i południu i linią pomiędzy ujściem Wisły Śmiałej a końcem Helu 

od strony wschodniej. Zawiera zatem samą Zatokę Pucką (10 400ha, śr. głęb. 3m) i część 

głębszych wód Zatoki Gdańskiej rozpościerających się na wschód od niej. Obszar obejmuje 

również łąki nadmorskie koło Osłonina i Rewy. Spośród gatunków zależnych od wody, obszar 

ważny w szczególności dla migrujących i zimujących ptaków wodnych różnych gatunków 

(siewki, łyski, czernice, kormoran, nurogęś, łabędzie, krzyżówka, lodówka, ogorzałka, gągoł), 

a także lęgowego ohara, krwawodzioba, żurawia, cyranki i pliszki cytrynowej. 

 

PLB220004 Ujście Wisły dwuczęściowy obszar obejmujący ujścia Wisły: Wisłę Śmiałą 

i Przekop, z ekosystemami kształtowanymi przez akumulację osadów (odsypy odcinające 

laguny, sadzawki, piaszczyste łachy powstające w morzu. Chroni estuarium rzeczne 

i związane z nim siedliska. Na łachach w ujściu Przekop bytują foki szare (obserwacje do max. 

55 szt. jednocześnie w 2012 r.) Obszar nakłada się z podobnym obszarem ptasim, kluczowym 

zarówno dla ptaków lęgowych, jak i migrujących. Spośród gatunków zależnych od wody,. 

obszar ważny w szczególności dla: migrujących lodówek, gągołów, kormoranów, nurogęsi, 
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mew różnych gatunków, rybitw czarnych, różnych ptaków siewkowatych; lęgowych rybitw 

czubatych (jedyna kolonia w Polsce!), rybitw rzecznych i białogrzbietych. 

 

PLB220006 Lasy Lęborskie Obszar leży w zlewni Bałtyku pomiędzy rzeką Piaśnicą a Łebą. 

Występuje kilka jezior od 70-170 ha powierzchni. Nieliczne cieki mają charakter strumieni, 

z których największym jest Kanał Chełst. Występują obficie bagna oraz leśne siedliska 

wilgotne. Spośród gatunków zależnych od wody, obszar ważny w szczególności dla gągoła 

i żurawia. 

 

PLB220007 Puszcza Darżlubska Obszar stanowi zwarty kompleks leśny, ograniczony od 

południa pradoliną rzeki Redy, a od zachodu nieregularnie biegnącą rynną jeziora 

Sarnowieckiego i częściowo doliną Piaśnicy. Obszar należy do zlewni kilku rzek: Czarnej Wdy, 

Płutnicy, Piaśnicy, Redy i Gizdepki. Spośród gatunków zależnych od wody,. obszar ważny 

w szczególności dla: bielika, żurawia, bociana czarnego, samotnika. 

 

PLB220008 Lasy Mirachowskie Krajobraz ostoi charakteryzuje niezwykle urozmaicona rzeźba 

terenu, z charakterystycznymi głęboko wciętymi rynnami jezior, dolinami małych strumieni 

oraz stromymi stokami opadającymi ku dolinom rzecznym. Jest to obszar wododziałowy 

pomiędzy dwoma dużymi rzekami  przymorskimi, biorą tu początek Łupawa z Bukowiną. 

W północnej części przebiega równoleżnikowo głęboka rynna, w której układają się jeziora 

Lubygość i zespół jezior Potęgowskich. Jest tu też wiele małych jeziorek i oczek  

dystroficznych, otoczonych torfowiskami, z borami sosnowymi i brzezinami bagiennymi. 

Spośród gatunków zależnych od wody,. obszar ważny w szczególności dla: cyraneczki, 

żurawia, samotnika 

 

PLB220009 Bory Tucholskie i PLB220001 Wielki Sandr Brdy. Dwa formalnie odrębne 

obszary, obejmujące razem Bory Tucholskie. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują 

ok. 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, 

z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. 

Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe połączone z systemem wodnym Brdy; sporo jest 

jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne są eutroficzne, a torfowiskom towarzyszą 

dystroficzne. W sumie jest ok. 60 jezior; największe Charzykowskie - 1363 ha, zaś najgłębsze 

Ostrowite - 43 m. Lasy (ok. 70% obszaru) to głównie bory świeże, ale także bagienne i suche; 

występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Liczne torfowiska. Ostoję odwadnia 

rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele 

rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Spośród gatunków zależnych od wody, obszar 
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ważny w szczególności dla: gągoła, nurogęsi, żurawia, zimorodka, bąka, łabędzia krzykliwego, 

błotniaka stawowego, bociana białego i czarnego, kani rudej, derkacza i in. 

 

Kryteria Międzynarodowych Ostoi Ptaków (IBA), o które w przyszłości siec Natura 2000 być 

może będzie musiała być uzupełniona, spełniają ponadto: Półwysep Helski, Wschodnie Wody 

Przygraniczne, Wysoczyzna Elbląska, Jezioro karaś, Ostoja Kwiecewo.  

 

REZERWATY PRZYRODY 

Ujęto tu tylko rezerwaty chroniące elementy „wodne lub od wody zależne” 

Piaśnickie Łąki bogate florystycznie łąki z kosaćcem syberyjskim (Iris sibirica) mieczykiem 

dachówkowatym (Gladiolus imbricatus) selernicą żyłkowatą (Cnidium venosum) okrzynem 

łąkowym (Laserpitium prutenicum), woskownicą europejską (Myrica gale). 

Źródliska Czarnej Wody Obszar źródliskowy wraz z cennymi przyrodniczo drzewostanami.  

Darżlubskie Buki Kwaśna buczyna pomorska z okazałym starodrzewiem. Liczne obniżenia 

terenu o wysokim poziomie wody gruntowej, niewielki strumień o zatorfionych brzegach. 

Dość bogata flora roślin naczyniowych. 

Mierzeja Sarbska Fragment mierzei ze zbiorowiskiem roślinności wydmowej i bagiennej. 

Długosz Królewski w Wierzchucinie Stanowisko długosza królewskiego oraz największa 

w regionie gdańskim populacja widłaka jałowcowatego, pozostałości torfowiska wysokiego 

i przejściowego wraz z właściwymi dla tych ekosystemów gatunkami i zbiorowiskami 

roślinnymi. 

Bielawa Torfowisko wysokie typu atlantyckiego, z charakterystyczną roślinnością, ptactwo 

wodno błotne 

Słone Łąki Łąki halofilne, rzadkie gatunki roślin, siedliska cennych gatunków ptaków. 

Długosz Królewski w Łęczynie długosz królewski (Osmunda regalis) na dwóch niewielkich 

torfowiskach otoczonych lasem mieszanym. 

Łebskie Bagno Torfowisko wysokie typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami 

mszarnymi, wrzosowiskowymi i leśnymi. 

Żurawie Błoto Roślinność śródleśnych torfowisk przejściowych i wysokich; jezioro lobeliowe 

ostoja ptactwa. 

Staniszewskie Zdroje Podgórski łęg jesionowy ze skrzypem olbrzymim (Equisetum 

maximum) i manną gajową (Glyceria nemoralis) na terenie źródliska; na zboczu buczyna 

pomorska. 

Jezioro Turzycowe Stanowisko turzycy skąpokwiatowej (Carex pauciflora), Jezioro 

dystroficzne zotoczone płem torfowiskowym z fragmentami boru bagiennego i brzeziny 

bagiennej. 
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Staniszewskie Błoto torfowisko wysokie pokryte borem bagiennym i otoczone brzeziną 

bagienną z rzadkimi gatunkami: wrzoścem bagiennym (Erica tetralix) wełnianeczką darniową 

(Trichophorum caespitosum) i chrobotkiem alpejskim (Cladonia alpestris). 

Pełcznica Dobrze zachowany fragment naturalnego krajobrazu Pojezierza Kaszubskiego ze 

śródleśnymi jeziorami lobeliowymi Pałsznik i Wygoda oraz Jeziorem Krypko. 

Kacze Łęgi Łęg wiązowy z licznymi drzewami pomnikowymi.  

Beka Ujściowy odcinek Redy z silnie zabagnionymi łąkami i szuwarami. Znaczna mozaika 

różnych zbiorowisk bagiennych i łąkowych, a także muraw napiaskowych na niskich 

wydmach nadmorskich. 

Mechelińskie Łąki Miejsca lęgowe i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych 

i błotnych, zbiorowiska szuwarowe, łąkowe oraz specyficzne siedliska halofilne i typowe dla 

nich stosunki wodne. 

Jezioro Kamień Rynnowe jezioro lobeliowe z reliktową roślinnością. Powierzchnia 50,57 ha. 

Jezioro Orle Płytkie jezioro lobeliowe ze stroiczką wodną, poryblinem jeziornym, grążelem 

drobnym i elismą pływającą.. 

Jeziorka Chośnickie 7 dystroficznych jezior w różnych stadiach zarastania otoczonych 

torfowiskami przejściowymi, dobrze zachowane bory i brzeziny bagienne, stanowiska 

rzadkich gat. roślin i zwierząt. 

Jezioro Krasne Jezioro lobeliowe z lobelią jeziorną (Lobelia Dortmanna).  

Jar Brynicy Przełomowy, malowniczy odcinek rzeki Brynicy.Grąd, łęg jesionowy i fragment 

boru mieszanego porastającego dno i strome zbocze jaru Brynicy. 

Piekiełko Przełomowy odcinek rzeki Wel z otaczającym go grądem zboczowym oraz 

z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.  

Cielętnik Stanowisko brzozy niskiej (Betula humilis) w sąsiedztwie Zalewu Wiślanego. 

Łęg nad Swelinią Las łęgowy i grądowy w dolinie potoku Swelinia oraz stanowisk roślin 

gatunków chronionych i rzadkich. 

Ptasi Raj ostoja ptactwa wodnego i błotnego oraz miejsce wypoczynku ptaków przelotnych. 

Kąty Rybackie miejsce lęgowe kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) i czapli siwej 

(Ardea cinerea); bór sosnowy świeży.  

Osiek II Malina moroszka (Rubus chamaemorus) na torfowisku wysokim. 

Nowinka Rezerwat powołano w celu zachowania oraz ochrony malowniczych dolin 

erozyjnych, występujących w nich wysięków i zabagnień oraz porastających je zbiorowisk 

leśnych. W dolinach cieków i wilgotnych miejscach występują lasy łęgowe i olsy.  

Dolina Stradanki Unikatowegy krajobrazu doliny Stradanki z siecią bocznych dolinek.  

Ujście Nogatu Fragment delty rzeki Nogat oraz obszar wód Zalewu Wiślanego, będące 

miejscem gniazdowania, wypoczynku i żerowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych 

i leśnych. 
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Zatoka Elbląska Zróżnicowana, bogata awifauna: ptaki wodne i błotne. 

Zielony Mechacz Malina moroszka (Rubus chamaemorus) na torfowisku wysokim. 

Jasne Oligotroficzne jezioro Jasne. 

Jezioro Liwieniec miejsce gnieżdżenia się wielu gatunków ptaków z łabędziem niemym 

(Cygnus olor) i mewą śmieszką (Larus ridibundus). 

Czerwica wyspy na jeziorze; miejsce lęgowe kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) 

Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce Ostoja bobra (Casor fiber) na rzece Pasłęce. 

Wyspa Lipowa Wyspa na jez. Morąg z licznymi chronionymi gatunkami ptaków i roślin. 

Jezioro Karaś Ochronie podlega tu płytkie i zarastające jezioro eutroficzne wraz 

z otaczającymi je szuwarami, mokradłami i lasami, będące wielką ostoją ptaków wodnych 

i błotnych.  

Kociołek Torfowisko przejściowe z pierwotną roślinnością, dystroficzne, zarastające jezioro, 

otoczone kompleksem leśnym. 

Łabędź Torfowisko przejściowe powstałe w wyniku zarośnięcia płytkiego zbiornika wodnego; 

liczne gatunki roślin chronionych. 

Żurawie Bagno I torfowisko przejściowe i wysokie z reliktową roślinnością. 

Uroczysko Piotrowice Unikalny naturalny system torfowisk przejściowych, stanowiska 

bażyny i storczyków. 

Wyspa na Jeziorze Wielkie Partęczyny Las grądowy na wyspie ze stanowiskem obuwika 

pospolitego (Cypripedium calceolus). 

Ostrów Tarczyński Urozmaicona rzeźba terenu bogactwo siedlisk i zespołów roślinnych 

bogata awifauna. 

Jezioro Francuskie Niewielkie dystroficzne Jezioro Francuskie wraz z otaczającym je 

torfowiskiem przejściowym i przyległymi powierzchniami leśnymi. Głównym celem ochrony 

jest stanowisko reliktowej wierzby borówkolistnej oraz fragment buczyny pomorskiej. 

Jezioro Laska miejsce lęgowe licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych. 

Lubygość Malownicze jezioro dystroficzne wraz z lasem bukowym. 

Jezioro Neliwa Ochroną objęto zanikające eutroficzne jezioro wraz z niewielkim fragmentem 

zlewni, ochrona siedlisk chronionych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt.  

Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego W rezerwacie m. in. łęg olszowy Circaeo – 

Alnetum, zarośla wierzbowe Salicetum pentandro – cinereae.  

Kępa Bazarowa łęg wierzbowo – topolowy Salici – Populetum nad Wisłą. 

Bagno Głusza krajobraz w sąsiedztwie rezerwatu odznacza się występowaniem licznych 

pagórków i wzgórz morenowych oraz terenowych obniżeń z zarastającymi jeziorami, oczkami 

wodnymi lub torfowiskami.  

Rzeka Drwęca Ochrona środowiska wodnego i ryb w nim bytujących: pstrąga (Salmo trutta 

morpha fario). 
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Augustowo  Ols porzeczkowy i torfowcowy, zarośla wierzbowe Salici pentandro – cinereae. 

Stręszek Jezioro z pasem torfowiska przejściowego i wysokiego; roślinność torfowiskowo-

bagienna. 

Okonek Zarastające dystroficzne jezioro z torfowiskiem wysokim i fragmentem boru 

mieszanego. 

Retno Zbiorowiska leśne (las dębowo-grabowy, grąd oraz łęg olszowo-jesionowy) o cechach 

naturalnych na stromym zboczu rynny jeziora Retno. 

Bagno Mostki mszar z torfowcem magellańskim Sph. magellanici, stanowisko aldrowandy. 

Bachotek  Mozaika ekosystemów z olsami, łęgami, szuwarami kłoci wiechowatej.  

Czarny Bryńsk Turzycowiska, torfowiska i szuwary. 

Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego Las grądowy i łęg olszowy położony na zboczu 

rynny jeziornej Jeziora Młyńskiego; liczne źródliska, urozmaicona rzeźba terenu. 

Torfowisko Mielenskie Zbiorowisko roślinne o charakterze naturalnym z udziałem gatunków 

reliktowych. 

Przełom Mieni celem ochrany jest zachowanie fragmentu doliny rzeki Mień. 

Ostrów Panieński Las łęgowy z dużym udziałem klonu polnego (Acer campestre), dębu 

szypułkowego (Quercus robur stare egzemplarze) i wiązu (120 - 150 -letnie egzemplarze 

Ulmus leavis). 

Łęgi na Ostrowiu Panieńskim Rezerwat obejmuje fragment nadwiślańskiego lasu łęgowego, 

głównie wiązowo-jesionowego, z udziałem dębu szypułkowego i klonu polnego. Bliżej Wisły 

występuje również łęg wierzbowo-topolowy (wierzba krucha, topola biała i czarna), 

z czarnym bzem w podszycie. 

Jezioro Zdręczno eutroficzne jezioro. 

Jeziorka Kozie 3 jeziora dystroficzne; zespoły roślinne reprezentowane przez m.in. bór 

bagienny Vaccinio uliginosi – Pinetum, zespół przygiełki białej Rhynchosporetum albae.  

Bagno Grzybna torfowiska przejściowe i płaty torfów torfowisk wysokich. 

Źródła Rzeki Stążki fragment doliny rzeki Strążki wraz z jej źródłami o wyjątkowych walorach 

widokowych. 

Bagna nad Stążką torfy niskie (gł. turzycowe) i wysokie.   

Dolina Rzeki Brdy rzeka Brda, źródliska, wysięki, starorzecza, wody okresowo stagnujące; 

Jezioro Ciche jeziora dystroficzne i eutroficzne i mszary. 

Jezioro Piaseczno celem ochrony jest zachowanie ekosystemu jeziora Piaseczno i stanu 

czystości wody. 

Martwe Obszar lasów nieużytków i jezior z roślinnością charakterystyczną dla jezior 

dystroficznych i torfowisk przejściowych i wysokich. 

Kuźnica Zatorfione obniżenie wytopiskowe na polu sandrowym, j. Rumacz – dystroficzne, 

torfowiskowe tereny podmokłe.  
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Osiny Śródleśne torfowisko wysokie z roślinnością torfowiskowo-bagienną m.in. przygiełka 

biała (Rhynchospora alba) bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris) rosiczka okrągłolistna 

(Drosera rotundifolia) i rosiczka długolistna (D. anglica). 

Jezioro Fletnowskie pło paprociowo-trzcinowe Thelypteridi-Phragmitetum, ols torfowcowy 

Sphagno squarrosi-Alnetum, zespół turzycy prosowatej Caricetum paniculate, zespół rzęsy 

i spirodeli wielokorzeniowej Lemneto-Spirodeletum.  

Jezioro Łyse Powołany w celu zabezpieczenia i zachowania cennych ekosystemów wodno-

błotnych i boru bagiennego z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. 

Do rzadkich i chronionych gatunków roślin występujących na terenie rezerwatu należą m.in. 

torfowce, rosiczka pośrednia, widłaczek torfowy, a także zespół mszarny przygiełki białej. 

Lutowo torfy wysokie i przejściowe, bór bagienny Vaccinio uliginosi – Pinetum, zarośla 

wierzbowe Salicetum auritae, brzezina bagienna Betuletum pubescentis, zespół wełnianki 

pochwowatej i mszary.  

Gaj Krajeński ols porzeczkowy Ribo nigri - Alnetum, łęg jesionowo wiązowy Ficario – 

Ulmetum campestris.  

Miedzno Miejsce lęgowe i żerowisko ptaków błotnych i wodnych; gnieździ się tu łabędź 

niemy (Cygnus olor) żuraw (Grus grus) i czapla siwa (Ardea cinerea). 

Reptowo Kolonia czapli siwej (Ardea cinerea). 

Bobrowisko małe cieki, dopływy Drwęcy; grąd subkontynentalny kokoryczowy i czyśćcowy,  

Dolina Osy rzeka Osa, źródliska, wysięki, strumienie, grąd subkontynentalny Tilio – 

Carpinetum, grąd zboczowy Aceri – Tilietum,  łęg jesionowo – olszowy Circaeo – Alnetum.  

Grabowiec łęg jesionowo – olszowy Circaeo – Alnetum, grąd zboczowy Aceri – Tilietum, grąd 

środkowoeuropejski Galio – Carpinetum. 

Dury mszary i bory bagienne z charakterystyczną florą.  

Ciechocinek teren zalewany solanką; z m.in.: soliród zielny Salicornia europaea.  

Linje stanowisko brzozy niskiej na torfowisku.  

Las Mariański liczne cieki stałe i okresowe, wysięki, źródliska; łęg olszowy Circaeo – Alnetum, 

Wielka Kępa Nadwiślański las łęgowy z udziałem olszy (Alnus sp.) i klonu polnego (Acer 

campestre); liczne drzewa pomnikowe. 

Dolina Kłodawy Przełomowy odcinek rzeki Kłodawy porośnięty lasem grądowym, unikatowa 

flora. 

Białogóra Zatorfione zagłębienie międzywydmowe z rzadkimi gatunkami atlantyckimi takimi 

jak: wrzosiec bagienny (Erica tetralix) przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca) woskownica 

europejska(Myrica gale), ponikło wielołodygowe (Heleocharis multicaulis). 

Jezioro Gaudy miejsce lęgowe ptactwa wodnego. 

Jezioro Czarne I zarastające śródleśne jezioro położone, a celem ochrony jest tu stanowisko 

znajdującego się na wschodniej granicy swojego zasięgu, poryblinu jeziornego. Zbiornik 
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należy do typu dystroficznego o wodach kwaśnych. Otacza jej słabo rozwinięty, mało zwarty 

i porozrywany przez niewielkie skupienia grzybieni białych i grążela żółtego, pas szuwarów, 

budowany głównie przez pałkę wąskolistną i szerokolistną oraz manna wodna. 

Dolina Rzeki Wałszy Głęboko wcięta w morenowe wzgórze dolina rzeki Wałszy 

z charakterystycznym kompleksem roślinności łęgowej grądowej i buczyny. 

Jezioro Długie Jezioro Długie z reliktowym stanowiskiem poryblinu jeziornego, jedyną dobrze 

zachowaną populacją tego gatunku w północno-wschodniej Polsce oraz inne cenne 

ekosystemy w bezpośrednim otoczeniu głównego obiektu: dwa jeziora dystroficzne- Jezioro 

Czarne i Jezioro Harcerskie otoczone pasami torfowisk wysokich i przejściowych oraz jedno 

zarastające jezioro eutroficzne- Bałtyn. 

Jezioro Drużno Miejsce lęgowe ptactwa wodnego i błotnego. 

Bagna Izbickie reliktowe torfowiska typu atlantyckiego. 

Jar Rzeki Raduni bogate grądy na stokach i łęgi na dnie jaru z udziałem wielu rzadkich 

gatunków górskich i chronionych.  

Mewia Łacha Kolonie lęgowe rybitw; miejsca bytowania ptaków siewkowatych 

i blaszkodziobych. 

Jezioro Iłgi Obejmuje śródleśne jezioro w dolinie rzeki Iłgi oraz fragment otaczających je 

torfowisk i lasów.  

Czapli Wierch miejsce lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea) w borze sosnowym. 

Jezioro Udzierz. Jezioro z częścią otaczających je szuwarów, torfowisk i łąk jako miejsce 

występowania zróżnicowanej gatunkowo ornitofauny. 

Las Mątawski Unikatowy, największy i relatywnie najlepiej zachowany kompleks leśny, 

stanowiący relikt dawnych lasów delty Wisły - Żuław Wiślanych. 

Jar Reknicy Celem ochrony jest zabezpieczenie naturalnego przełomowego odcinka rzeki 

Reknicy o urozmaiconej rzeźbie terenu i wybitnych walorach krajobrazowych oraz 

naturalnych 100-140 letnich drzewostanów z drzewami pomnikowymi i unikatowymi 

gatunkami roślin zielnych.  

Mętne brzoza niska (Betula humilis) na torfowisku wysokim i przejściowym. 

Zdrojno Stanowiska bobrów (Castor fiber) oraz tereny lęgowe rzadkich gatunków ptaków; 

liczne zwierzęta chronione. 

Las nad Jeziorem Mądrzechowskim Zbiorowisko naturalnych grądów i łęgów porastających 

liczne jary i wąwozy. 

Lewice torfowisko wysokie z rzadkimi gatunkami roślin. 

Grodzisko Borzytuchom m.in. fragment buczyny pomorskiej; torfowisko przejściowe 

z charakterystyczną roślinnością; pozostałości grodziska słowiańskiego. 

Gołębia Góra fragment lasu oraz środkowy bieg rzeki Słupi.   
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Źródliskowe Torfowisko Obejmuje dużą, izolowaną, kopułę wiszącego torfowiska 

źródliskowego. Większa część torfowiska porośnięta jest olszyną z wysokimi turzycami, 

elementami zielnej roślinności źródliskowej i mszakami. 

Mechowiska Czaple rezerwat torfowiskowy obejmuje kompleks źródliskowych torfowisk 

wiszących i soligenicznych torfowisk mechowiskowych w dolinie niewielkiego dopływu Słupi. 

Skotawskie Łąki położony jest w źródliskowym odcinku rzeki Skotawy. Obejmuje jeziora 

Lipieniec Duży i Mały i Spokojne. Ponad połowę powierzchni zajmują torfowiska. Największą 

powierzchnię zajmuje torfowisko pojeziorne, które wypełnia prawie całą dolinę. 

Żurawie Chrusty Jezioro dystroficzne zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym torfowiska 

z rzadkimi gatunkami roślin ostoje ptactwa. 

Osiedle Kormoranów kolonia kormoranów (Phalacrocorax carbo) w lesie dębowo-bukowym, 

Pużyckie Łęgi Duży obszar źrodliskowy z całością występujących tam biocenoz i biotopów. 

Las Górkowski Brzezina bagienna i oles w dolinie Łeby. Ostoja licznych gatunków ptaków 

i ssaków. 

Bagno Stawek  Zarastające jezioro i torfowisko przejściowe z reliktową roślinnością np. 

turzycą strunową (Carex chordorrhiza) skalnicą torfowiskową (Saxifraga hirculus) i rzadkimi 

gatunkami mchów. 

Bagnisko Niedźwiady fragment boru bagiennego. 

Torfowisko Pobłockie torfowiska typu atlantyckiego ze stanowiskiem woskownicy 

europejskiej (Myrica gale). 

Źródliska w dolinie Ewy naturalne zbiorowiska łęgowe ziołoroślowo-szuwarowe. 

Wielistowskie Łęgi  Zachowany w stanie niezmienionym kompleks zbiorowisk źródliskowych 

i lasów łęgowych wraz z licznymi niszami źródłowymi. 

Wielistowskie Źródliska Biocenozy źródliskowe i leśne, liczne źródliska oraz silnie 

urozmaicona rzeźba terenu. 

Czarne Bagno Torfowisko wysokie typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami 

mszarnymi, wrzosowiskowymi, bagiennymi, wodnymi i leśnymi. 

Cisowa fragment buczyny pomorskiej i łęgu jesionowo-olszowego. 

Szczelina Lechicka  Jezioro Kocenko z naturalnymi zespołami leśnymi - żyzna i kwaśna 

buczyna pomorska oraz las łęgowy. 

Kurze Grzędy torfowisko wysokie i bór bagienny; miejsce lęgowe żurawia (Grus grus). 

Leśne Oczko Jezioro dystroficzne z torfowiskami o strefowym układzie, bór bagienny ostoja 

ptactwa. 

Nowe Wicko Silnie zarośnięte jezioro eutroficzne, stanowisko woskownicy europejskiej 

(Myrica gale) na południowo-wschodniej granicy zasięgu (torfowiska i wrzosowiska). 
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Borkowskie Wąwozy Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie biocenoz źródliskowych 

i leśnych oraz elementów środowiska abiotycznego, przede wszystkim silnie urozmaiconej 

rzeźby terenu i zespołu źródlisk. 

Dolina Strzyży Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie lasów łęgowych 

i grądowych w dolinie potoku Strzyża oraz stanowisk roślin gatunków chronionych i rzadkich. 

Karwickie Źródliska Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie obszaru 

źródliskowego wraz z otaczającym lasem oraz z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi 

gatunkami roślin. 

Paraszyńskie Wąwozy Biocenozy leśne i źródliskowe z rzadkimi i chronionymi gatunkami 

roślin i zwierząt; liczne źródliska, silnie urozmaicona rzeźba terenu. 

Buczyna nad Słupią Buczyna, grąd i łęg na dnie i zboczu doliny Słupi, z rzadkimi roślinami 

w runie. 

Jezioro Małe i Duże Sitno Dwa jeziora otoczone torfowiskiem przejściowym z szeregiem 

rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych. Dobrze zachowany bór bagienny. 

Ostoja kilku gatunków ptaków. 

Jezioro Małe Łowne. Zarastające płem mszarnym jezioro Małe Łowne otoczone borem 

bagiennym i stanowiskami turzycowo-mszarnymi jak również roślinnością torfowisk 

wysokich i przejściowych. 

Jezioro Sporackie rzadkie gatunki roślin wodnych z porybinem jeziornym (Isoëtes lacustris). 

Jezioro Bardze Małe obszar śródleśnego jeziora wraz z otaczającym je przybrzeżnym pasem 

bagien; fragment jeziora lobeliowego oraz stanowiska rzadkich gatunków roślin wodnych 

i bagiennych.    

Jezioro GłęboczkoJ ezioro typu lobeliowego z lobelią jeziorną (Lobelia Dortmanna). 

Nawionek jezioro typu lobeliowego z lobelią jeziorną (Lobelia Dortmanna) na płd. granicy jej 

zasięgu i kłocią wiechowatą (Cladium mariscus). 

Ostrów Trzebielski rezerwat ornitologiczny obejmujący małą wyspę na jeziorze Trzebielskim. 

Ochronie rezerwatu podlegają miejsca lęgowe mewy srebrzystej, rybitwy zwyczajnej i mewy 

śmieszki. 

Jezioro Cęgi Małe obszar jeziora lobeliowego oraz stanowiska wielu gatunków rzadkich roślin 

wodnych. 

Kępa Redłowska Urwisty brzeg klifowy - zbocze i wierzchownia klifu.  

Dolina Chłapowska Nadmorska dolina erozyjna w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej 

wraz z charakterystyczną roślinnością. 

Piecki Flora i zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla jezior lobeliowych, torfowisk 

przejściowych, świeżych i bagiennych borów sosnowych, z gatunkami roślin chronionych, 

rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem. 

Przylądek Rozewski stromy klif porosły starym lasem bukowym z bogatym runem.  
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Jezioro Cechyńskie Małe Jezioro lobeliowe z reliktową roślinnością. 

Jezioro Smołowe jezioro typu lobeliowego z charakterystyczną roślinnością; licznie 

występuje brzeżyna jednokwiatowa (Litorella uniflora). 

Bagno Koziana Ostoja ptactwa wodno-błotnego na torfowisku przejściowym i wysokim; 

roślinność bagienna i torfowiskowa. 

Śnieżynka. Śródpolna dolina strumienia. 

Kilka dalszych rezerwatów, w tym chroniących elementy wodne, jest projektowanych. 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Brodnicki Park Krajobrazowy Na terenie Parku znajduje się około 45 jezior, w większości 

występujących w rynnach subglacjalnych. Lokalnie występują również płaty boru bagiennego 

(na śródleśnych torfowiskach w otoczeniu jezior). Na terenach podmokłych (otoczenie jezior, 

dolina Skarlanki i Strugi Brodnickiej) występuje łęg olszowy, z olszą czarną jako gatunkiem 

przeważającym w zbiorowisku. Jako domieszka rośnie olsza szara, jesion wyniosły, klon 

jawor, topole, wierzby. Na podobnych siedliskach występuje ols oraz zarośla łozowe 

z różnymi gatunkami wierzb. Powszechne są również łąki świeże i wilgotne. Wśród 

zbiorowisk roślinnych należy również wymienić bardzo zróżnicowane zbiorowiska roślinności 

wodnej i bagiennej (szuwary, turzycowiska, zbiorowiska rdestnic, torfowiska). 

Chełmiński i Nadwiślański Park Krajobrazowy Obszar ten,  jest ważnym korytarzem 

ekologicznym o znaczeniu europejskim, łączącym Morze Bałtyckie z Karpatami. Jest to 

odwieczna trasa migracji ptaków, ssaków, zwierząt bezkręgowych, a także roślin, które 

rozprzestrzeniają się wzdłuż doliny z zasiedlając nowe tereny. Na dnie samej rzeki flora jest 

uboga, natomiast starorzecza cechują się bogactwem roślin wodnych oraz szuwarowych. 

Rosną tu grzybienie (Nymphaea), grążele (Nuphar lutea), rdestnice (Potamogeton) i paproć 

dna salwinia (Salvinia natans), na brzegach występuje żabieniec lancetowaty i trawiasty 

(Alisma lanceolatum i A. gramineum) a na skraju wilgotnych zarośli m. in. przy rezerwacie na 

Ostrowiu Panieńskim ma swoje stanowisko ginący fiołek wyniosły (Viola elatior). 

W niektórych miejscach zachowały się dobrze wykształcone płaty łęgu wiązowo-jesionowego 

ze starymi wiązami górskimi. Z gatunków chronionych ichtiofauny występuje różanka 

(Rhodeus sericeus), koza (Cobitis taenia), śliz (Noemacheilus barbatulus) i piskorz (Misgurnus 

fossilis). Podobnie jak w całej polskiej ichtiofaunie, dominują ryby karpiowate, występuje 

również minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis). Na terenie Parku w okresie lęgowym 

odnotowano 123 gatunki ptaków. Ze względu na szczególne usytuowanie oraz rozległa sieć 

kanałów i starorzeczy, jest szczególnie ważny dla ptaków wędrownych. Stwierdzano duże 

koncentracje kaczek, a dla takich gatunków jak gągoł Bucephala clangula, krzyżówka Anas 

platyrhynchos, czy nurogęś Mergus merganser jest to jedno z ważniejszych zimowisk w skali 

Polski. 
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Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy duże zróżnicowanie geomorfologiczne 

i przyrodnicze. Na całym obszarze występują zagłębienia wytopiskowe, niekiedy zatorfione 

bądź wypełnione wodami jezior. Głównym ciekiem jest Brynica, rzeka o charakterze górskim, 

dodatkowo znajduje się tu kilkadziesiąt jezior oraz obszary bagien, mokradeł i torfowisk oraz 

wypływów wód podziemnych. Siedliska leśne to m.in. grądy, łęgi olszowe, olsy. Stwierdzono 

występowanie ok. 950 gatunków flory, na szczególną uwagę  zasługują rekilky glacjalne 

i postglacjalne np. zimoziół północny, fiołek torfowy, skalnica torfowiskowa, rosiczka 

okrągłolistna, widłak wroniec, rosiczka długolistna i wiele innych. Reprezentanci fauny to 

m.in. bóbr, kopytne, bogata awifauna: bielik, rybołów, błotniaki zbożowy i łąkowy, bocian 

czarny, żuraw, gągoł, pluszcz, zimorodek, płazy: ropuchy szara, zielona i paskówka, rzekotka 

drzewna, kumak nizinny i traszka zwyczajna. Na terenie parku obecnych kilka rezerwatów: 2 

leśne oraz jeden torfowiskowy. 

 

Kaszubski Park Krajobrazowy Sieć hydrograficzna Parku jest ściśle związana z morfologią 

terenu. Oprócz jezior rynnowych i wytopiskowych częste są tu obszary podmokłe, jeziora 

oczka oraz małe rzeczki stałe i okresowe. Duża ilość terenów podmokłych oraz wód stwarza 

dogodne warunki życia dla zwierząt wodnych i ptaków. Spotyka się tu m.in.: żurawie, czaple, 

remizy, głuszce, bociany czarne, kszyki, bekasy, gągoły, myszołowy, łabędzie. W rzekach 

i jeziorach występują liczne ryby, w tym reliktowa sielawa. Flora parku może się szczycić 

występowaniem rzadkich roślin wodnych: lobelii jeziornej, poryblinu jeziornego, Elisty 

wodnej,, brzeżycy jednokwiatowej i grzybieni północnych. Z roślin torfowiskowych można 

wymienić: widłak torfowy, rosiczka długolistna i pośrednia, wielosił błękitny, kosaciec 

syberyjski, wierzba borówko listna, skalnica torfowiskowa, wrzosiec bagienny, bażyna czarna, 

bagno zwyczajne, wełnianeczka darniowa.  

 

Krajeński Park Krajobrazowy W runie leśnym na bagnach i torfowiskach napotkać można 

liczne stanowiska roślin chronionych. Do rzadkich roślin torfowiskowych należą m.in.: 

rosiczka okrągłolistna i długolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, borówka 

bagienna i bagno zwyczajne, a z wodnych masowo występuje grążel żółty i grzybień biały. 

Wody powierzchniowe spełniają ogromną rolę w turystyce i rekreacji, a także pozwalają na 

podglądanie ptactwa wodnego czy zwierząt zamieszkujących te okolice, a bujna roślinność 

nad brzegami wód jest ostoją dla zwierząt i ptactwa. Do gatunków chronionych 

i gniazdujących na Krajnie należą: bocian czarny, czaple, łabędzie, rybołów, bielik, puchacz, 

bąk i masowo żuraw. Natomiast z ssaków coraz liczniej występują: wydry, bobry i rzadko łoś. 

Spośród gadów i płazów występują: jaszczurki, zaskrońce, padalce i żmije. 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy Atrakcyjny typ rzeźby terenu, bogata sieć strumieni 

przypominających potoki górskie oraz rozległe kompleksy leśne czynią teren Parku 

wyjątkowym na całym niżu europejskim. Cennym składnikiem roślinności są zbiorowiska 

porastające tereny źródliskowe, zbiorowiska torfowisk wysokich i przejściowych 

z najliczniejszym w Polsce stanowiskiem bagnice torfowej oraz wodne zbiorowiska jezior 

lobeliowych. Do rzadszych gatunków występujących w Parku należą rośliny wodne 

i szuwarowe: poryblin jeziorny, elisma wodna, lobelia jeziorna, oraz rośliny torfowiskowe: 

malina moroszka, bagnica torfowa, wrzosiec bagienny, rosiczka długolistna i okrągłolistna, 

fiołek torfowy. Bogata awifauna, m.in. pojedyncze lęgi mewy czarnogłowej, perkoza 

zausznika, błotniaka stawowego. Stwierdzono występowanie 11 gatunków płazów i 5 

gatunków gadów. Licznie występuje pstrąg potokowy, na kilku strumieniach stwierdzono 

minoga strumieniowego. 

 

Wdecki Park Krajobrazowy  Park leży na obszarze zlewni Wisły i jej lewego dopływu Wdy. 

W dolinie o wysokich i stromych zboczach płynie rzeka Wda, charakteryzująca się dużym 

spadkiem, licznymi meandrami i zwężeniami. Typowym elementem krajobrazu są jeziora 

rynnowe, oczka wodne lub otoczone torfowiskami jeziorka dystroficzne. W bagnistych 

obniżeniach wykształciły się zbiorowiska boru bagiennego. W dolinach rzek i na zboczach 

rynien na stosunkowo niewielkich powierzchniach występują grądy zboczowe, łęgi jesionowo 

– olszowe, łęgi olszowe i olsy. Ważnym elementem flory są zbiorowiska roślinności wodnej 

i torfowiskowej m.in. poryblin jeziorny, grzybienie północne, jeżogłówka pokrewna, 

narecznica grzebieniasta, żurawina drobnolistna, rosiczki, kłoć wiechowata. Często 

spotykane są bobry i wydry, karczowniki i piżmaki. Wiele gatunków ptaków wodnych, 13 

gatunków płazów np. salamandra plamista, traszka grzebieniasta, ryby: pstrąg potokowy, 

lipień.  

 

Wdzydzki Park Krajobrazowy Obejmuje swoimi granicami obszar Jeziora Wdzydze, 

okolicznych jezior i rzek oraz tereny leśne stanowiące północno-zachodnią część Borów 

Tucholskich. Występują rzadkie gatunki ptaków - puchacz, orzeł bielik, sokół wędrowny, 

żuraw, głuszec. Do osobliwości faunistycznych Parku należy zaliczyć żółwia błotnego oraz 

rzadko spotykaną odmianę troci osiadłej występującej w wodach jeziora Wdzydze. Ponadto 

w wodach jezior żyją inne gatunki ryb jak: sieja, sielawa, leszcz, lin, szczupak i inne. 

Spotykane są łęgi olszowo jesionowe, olsy oraz grądy, w zabagnionych zagłębieniach 

występuje bór bagienny.  

 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego Sieć hydrograficzna Parku jest bardzo silnie 

rozbudowana i w dużej mierze decyduje o atrakcyjności tego terenu. Bardzo ciekawa 
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i bogata jest roślinność związana ze środowiskiem wilgotnym i wodnym. Są to olsy, łęgi, bory 

bagienne, łozowiska, torfowiska i roślinność bagienna. Wyodrębniono 130 gatunków roślin 

związanych z jeziorami, a także 27 gatunków roślin rzadkich i ginących jak: olsza szara, 

wierzba rokita, bażyna czarna, żurawina okrągłolistna. Teren ten jest miejscem lęgów wielu 

ptaków chronionych. Są tu kolonie kormoranów, czapli oraz noclegowiska dla kilku tysięcy 

żurawi. Z rzadkich gatunków ptaków należy wymienić również rybołowa, bielika, orlika 

krzykliwego, gągoła, siniaka, bąka, kropiatkę i zielonkę. W granicach Parku istnieją trzy 

rezerwaty: leśny, wodno - torfowiskowy i ornitologiczny. 

 

Tucholski Park Krajobrazowy Przepływający przez Park odcinek Brdy ma charakter rzeki 

górskiej. Równie cennym jak wody, walorem Parku są lasy. Dominującym typem 

siedliskowym jest bór świeży. Gdzieniegdzie w Parku rosną bory mieszane świeże, bory 

bagienne, a na zboczach dolin rzek - rzadkie grądy i łęgi olszowe. Wśród borów sosnowych 

można spotkać również niewielkie powierzchnie starodrzewów liściastych, które przeważnie 

objęte są ochroną rezerwatową. Ważnym elementem szaty roślinnej Parku są naturalne 

zbiorowiska roślinności torfowiskowej, bagiennej i wodnej.  

 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej Wąwozami płyną rwące potoki. Na wierzchowinie 

występują liczne zagłębienia bezodpływowe, a charakterystyczną cechą sieci hydrograficznej 

Parku jest obecność krótkich rzek i potoków o górskim charakterze, małych jezior oczek 

i mokradeł. z gadów występuje tu żmija zygzakowata, jaszczurka żyworódka i padalec, 

a z płazów rzekotka, huczek ziemny, kumak nizinny i ropucha szara. W okolicach Zalewu 

Wiślanego dogodne warunki życia znajdują liczne gatunki ptaków, m in. bocian czarny i biały, 

jastrząb gołębiarz, krogulec, pustułka, bielik, orlik krzykliwy oraz wiele gatunków kaczek. 

 

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich Cechą charakterystyczną sieci hydrograficznej tego 

terenu jest obecność dużej ilości krótkich, źródliskowych odcinków cieków o dużych 

spadkach. Szata roślinna jest bardzo różnorodna, a jej walory podnosi fakt występowania 36 

gatunków roślin chronionych oraz zagrożonych wyginięciem. W dolinach cieków 

i w miejscach zabagnionych występują łęgi olszowe i olszowo-jesionowe oraz olsy. Bogate 

kompleksy leśne są królestwem wielu ptaków, w tym zagrożonych np. orlika, krogulca, 

sieweczki rzecznej, brodźca samotnego, świergotka polnego, dzięcioła czarnego, bekasa itp. 

 

Welski Park Krajobrazowy Rozciąga się wzdłuż rzeki Wel, i obejmuje jeziora, kompleksy 

leśne i użytki rolne. Rzeka Wel zachowała swój naturalny charakter, z licznymi meandrami, 

zmianami kierunku biegu, przepływami przez jeziora, z wieloma mokradłami i starorzeczami 

w dolinie. Na terenie parku znajduje się 13 jezior o zróżnicowanej powierzchni. Szata 
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roślinna zachowała walory zbiorowisk naturalnych. Duże kompleksy leśne tworzą ciągi 

ekologiczne, w skład których wchodzą również bagna i jeziora połączone rzeką Wel. 

O bogactwie flory parku świadczy zarejestrowanie tu 661 gatunków roślin naczyniowych, 

wśród których jest ponad 30 gatunków roślin chronionych, między innymi relikty epoki 

lodowcowej, takie jak wielosił błękitny, fiołek torfowy czy brzoza niska. Spośród zwierząt 

zanotowano 297 gatunków kręgowców, w tym 39 gatunków ssaków i 209 gatunków ptaków, 

z których 183 gatunki są chronione. Do największych ptasich osobliwości tego terenu należą 

:bocian czarny, orlik krzykliwy, bielik, rybołów, kania ruda i czarna, żuraw, zimorodek 

i pluszcz. W rzekach występują ryby łososiowate, pstrąg potokowy i troć wędrowna. 

 

Zaborski Park Krajobrazowy Wyróżnia się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu na którą 

składają się wzgórza morenowe poprzecinane licznymi dolinami rzecznymi, rynny 

subglacjalne, zagłębienia wytopiskowe wypełnione torfem lub wodą (jeziora oczka). Obszar 

ten jest bardzo ciekawy od względem hydrograficznym . Znajduje się tu wiele jezior 

rynnowych, połączonych ze sobą i tworzących łańcuchowe powiązania. W lasach występują 

liczne jeziora lobeliowe oligotroficzne, o kryształowo czystej wodzie oraz małe jeziorka 

dystroficzne, położone wśród bagien i torfowisk. W pobliżu jezior i rzek występują lasy 

liściaste typu grądu, kwaśne buczyny i dąbrowy, a w dolinach - lasy łęgowe. Flora tego terenu 

jest bardzo różnorodna i bogata w rośliny rzadkie i chronione jak widłak torfowy 

i spłaszczony, rosiczka okrągłolistna, storczyki oraz relikty postglacjalne: trzcinnik prosty, 

turzyca strunowa, skalnica torfowa, fiołek torfowy i inne. Bogata jest również roślinność 

wodna, wśród której należy wyróżnić ze względu na niezwykłe walory ozdobne, grzybienie 

północne i białe oraz grążel żółty i drobny, a także lobelię jeziorną i poryblin jeziorny. 

Występują tu również licznie inne rzadkie ptaki jak: głuszce, łabędzie nieme, kruki, czaple 

siwe. W wodach rzek i jezior żyją rzadkie gatunki ryb - pstrągi, sielawy, trocie, a w strefie 

brzegowej ziemnowodne ssaki chronione: bóbr i wydra. 

 

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Osią hydrograficzną jest rzeka Słupia, która przepływa przez 

wiele jezior i której dolina na kilku odcinkach w granicach parku ma charakter przełomowy. 

Rzeka silnie meandruje, zmienia kilkakrotnie kierunek biegu, koryto ma zmienną głębokość 

i szerokość a dno jest kamieniste z głazami, progami i mieliznami. Występują tu rośliny 

atlantyckie i borealne, m. in. wrzosiec bagienny, woskownica europejska, zimoziół północny 

i żurawina błotna, oraz wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych; wawrzynek wilczełyko, 

skrzyp olbrzymi, rosiczka okrągłolistna, grążel żółty, grzybienie białe. Do najciekawszych 

gatunków należą: łoś, wydra i rzęsorek mniejszy, bielik, orlik krzykliwy, kania rdzawa, sowa 

błotna, żuraw, bocian czarny, derkacz. 
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Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana Lasem pokryte jest 80% powierzchni Parku. Jest to 

głównie bór nadmorski, który w zależności od warunków siedliskowych występuje jako bór 

mieszany świeży, bór świeży, bór suchy i bór wilgotny. Niewielki udział ma w obniżeniach 

terenu - brzezina bagienna i olsy. W Parku występuje ponad 650 gatunków roślin 

naczyniowych, 200 gatunków porostów i około 50 gatunków mszaków. Na dużą uwagę 

zasługują liczne gatunki ptaków gniazdujące tu lub zalatujące w czasie wiosennych 

i jesiennych przelotów, z których wiele jest chronionych, np.: bąk, kormoran, ohar, 

hełmiatka, nurogęś, bielik, kropiatka, derkacz, ostrygojad, sieweczki i inne. Z gadów na 

Mierzei występuje 1 gatunek - chroniona turkusowa odmiana padalca. 

 

Nadmorski Park Krajobrazowy W wyniku procesów związanych z działalnością morza jak 

abrazja, akumulacja oraz procesów eolicznych, na terenie Parku występują wszystkie typy 

krajobrazu nadmorskiego, charakterystyczne dla południowego Bałtyku: klifowy, wydmowy, 

mierzejowy i zalewowy. Występują tu specyficzne zbiorowiska roślinne ukształtowane 

w strefie styku lądu i morza jak zbiorowiska inicjalne plaż, zbiorowiska wydm białych i 

szarych, wydmowy bór sosnowy i bory bażynowe. W parku występują również zbiorowiska 

zaroślowe na klifach nadmorskich, torfowiska wysokie typu atlantyckiego, a w ujściach 

pradolin łąki halofilne i szuwary oczeretowe. Z roślin chronionych na wyjątkową uwagę 

zasługuje mikołajek nadmorski i groszek nadmorski oraz rośliny rzadkie i reliktowe jak babka 

nadmorska, jarnik solankowy, wrzosiec bagienny, malina moroszka, bażyna czarna, kosaciec 

syberyjski i inne. Wody Zatoki Puckiej są miejscem zimowania łabędzi i dzikich kaczek, 

a sporadycznie pojawiają się foki szare i morświny. Fauna morska jest reprezentowana przez 

liczne skorupiaki oraz wiele gatunków ryb jak: ciernik, płoć, szczupak, węgorz, okoń, łosoś 

i inne. Z gadów występuje w parku rzadki na północy kraju wąż niejadowity - gniewosz 

gładki. 

 

2.2.3. Zabytki i dobra materialne 
Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności człowieka. Zabytki są 

cennym elementem kultury, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego otoczenia 

człowieka. Są one także materialnym śladem przeszłości. Bogactwo i różnorodność 

dziedzictwa kultury może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju społeczno-

gospodarczego analizowanego regionu, a tym samym do poprawy jakości życia jego 

mieszkańców. 

Podstawą prawną ochrony zabytków w Polsce jest Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.), 

która reguluje zasady ochrony i opieki nad zabytkami, definiuje pojęcie zabytku, określa: 
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formy ochrony, kompetencje organów ochrony zabytków (w tym administracji rządowej 

i samorządowej), formy finansowania opieki nad zabytkami, ich ewidencjonowania, itp.  

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje pojęcie zabytku. Jest to 

nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 

których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową. 

Zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania. Podzielone 

zostały na grupy. Pierwszą stanowią zabytki nieruchome, do których zaliczają się krajobrazy 

kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury 

i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, 

elektrownie i inne zakłady przemysłowe, cmentarze, parki, ogrody i inne formy 

zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji. Druga grupa obejmuje zabytki ruchome: dzieła sztuk 

plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcje, umizmaty, militaria, 

sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i ordery, wytwory techniki, materiały. A trzecia grupa 

to zabytki archeologiczne. Czyli zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem. 

Do rejestru wpisywane są zabytki o wysokich walorach zabytkowych, artystycznych, 

historycznych i naukowych. Rejestr nie jest zamkniętym zbiorem obiektów, a tworzenie 

rejestru zabytków jest procesem ciągłym. Ciągle wpisywane są kolejne zabytki, a zawarty 

w rejestrze zasób nie wyczerpuje najwartościowszych obiektów i zespołów znajdujących się 

na danym terenie np. województwa.  

Rejestr zabytków stanowi podstawową ustawową formę ochrony prawnej obiektu 

i prowadzony jest według ściśle określonej procedury wyznaczonej przez Ustawę o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 

wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 

lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661). 

 

Zabytki nieruchome 

Dużym atutem regionu wodnego Dolnej Wisły są zabytki kultury materialnej. Przez 

wieki rejon ten był ziemią przyciągającą przybyszów z różnych stron, którzy zostawiali po 

sobie ślady w postaci licznych budowli, np. po obecności zakonów rycerskich pozostały 
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warowne zamki, z największą średniowieczną warownią Europy zamkiem w Malborku - 

zamieszczony na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 1999 r. 

Konwencję o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, 

precyzującej pojęcie dziedzictwa kulturalnego, naturalnego oraz określającej zasady jego 

ochrony, podpisano w Paryżu 3 listopada 1972 r. UNESCO jest organizacją, która koordynuje 

działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej. Zgodnie z konwencją 

utworzona została Lista Światowego Dziedzictwa, na którą wpisane zostały obiekty 

znajdujące się między innymi na terytorium Polski33

− na terenie woj. kujawsko – pomorskiego, między innymi: 

. Kandydować do wpisu na Listę 

Światowego Dziedzictwa powinny wyłącznie obiekty uznane za pomniki historii. Listę tę 

tworzą zarówno zabytki architektury i zespoły budowlane, jak i pomniki przyrody lub 

formacje geologiczne i fizjograficzne, a także miejsca zabytkowe (wspólne dzieła człowieka 

i przyrody) oraz stanowiska archeologiczne. 

Obiekty zawarte na Liście Światowego Dziedzictwa charakteryzuje najwyższa powszechna 

wartość oraz wyjątkowość w skali światowej. 

W obszarze wodnym regionu wodnego Dolnej Wisły oprócz wymienionego wyżej 

zamku w Malborku znajdują się jeszcze inna forma dziedzictwa UNESCO, tj. Średniowieczny 

zespół miejski Torunia.  

Ponadto na obszarze dorzecza Wisły znajdują się inne liczne zabytki wpisane na listę 

sporządzoną przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Są to głównie zamki i twierdze, zespoły 

pałacowo – parkowe oraz zespoły miejskie i sakralne30. Między innymi na Żuławach 

i w dolinie Wisły pozostały pamiątki po przybyszach z Niderlandów. Na szczególną uwagę 

zasługuje miasto Gdańsk – jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych i kulturalnych 

w Polsce. Jest to hanzeatyckie miasto portowe o ponad tysiącletniej tradycji. Świadczą o tym 

liczne zabytki architektury, w tym muzea, kościoły itp. 

Wśród najważniejszych obiektów występujących na terenie miejscowości 

zlokalizowanych w obrębie analizowanego regionu wodnego Dolnej Wisły można wymienić 

wiele zabytków: 

− dzielnica Starego Miasta m. Bydgoszcz; 

− wybrane szkoły, kamienice, domy, wille; 

− dzielnica staromiejska m. Chełmno; 

− liczne spichrze, kościoły i cmentarze; 

− Brama Wodna, ul. Spichrzowa w m. Grudziądz; 

− relikty zamku krzyżackiego, 2 poł. XIII w m. Grudziądz; 

                                                      
33 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarowania obszaru wodami dla dorzecza 

Wisły. MGGP S.A., Kraków 2009r. 
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− twierdza Grudziądz, 1776-1907; 

− Twierdza Toruń:  

- bastion I „Menniczy” (obwarowania, mur i ziem., 2 prochownie, schron na wale), 

ul. Bulwar Filadelfijski / św. Jakuba / Wola Zamkowa, XVII-XX:  

- 2 składnice pontonowe  

- magazyn, ul. św. Jakuba 5, 1900  

- dom mieszkalny, ul. Wola Zamkowa 12, 1900  

- bateria pancerna A.B. IV, ul. Poznańska 191-199, nr rej.; A/1269 z 14.02.2007  

- fort I im. Sobieskiego, ul. Szosa Lubicka (ul. Winnica 119-125), 1884-88,  

- fort II im. Czarnieckiego, ul. Leszczynowa 55-59, 1877-87,  

- fort III im. Jabłonowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63, 1888-1890,  

- fort IV im. Żółkiewskiego, ul. Chrobrego 86, 1879-82,  

- fort V im. Chodkiewicza, ul. Polna 9, 1879,  

- fort VI im. Wiśniowieckiego, ul. Szosa Chełmińska 204-210, 1880-85,  

- fort VII im. Kościuszki, ul. Polna 1, 1880-85,  

- fort VIII im. Kazimierza Wielkiego, ul. Bielańska 65, 1876-82,  

- fort IX im. Bolesława Chrobrego, ul. Szosa Okrężna 9, 1882-84,  

- fort X, bateria nad Wisłą, ul. Przy Grobli 39 (ul. Nadbrzeżna), 1889-1892,  

- fort XI im. S. Batorego, ul. Poznańska 152, 1870;  

- fort XII im. W. Jagiełły, ul. Okólna;  

- fort XIII im. K. Kniaziewicza, ul. Okólna, 1870;  

- fort XIV im. Józefa Bema, ul. Włocławska 32-46, 1870; 

- fort XV im. Dąbrowskiego, ul. Lipnowska (ul. Rypińska 6/10), 1882; 

- fort - Przyczółek Mostowy, ul. Podgórska 6/10, 1824:  

- przedmoście górne (6 obiektów obronnych)  

- nowy dom familijny, przed 1910  

- stary dom familijny  

- willa komendanta poligonu, ul. Podgórska 2  

- przedmoście dolne (2 reduty)  

- fort kolejowy, ul. Rudak, 1863,  

- schron piechoty J-6, ul. Polna 124a, 1887-88,  

- schron piechoty J-7, ul. Kociewska 22 a , 1887-88,  

- schron koszarowy „hangar wschodni”, ul. Podgórska 14,  

- arsenał artyleryjski, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 1824,  

- piekarnia wojskowa, ul. Dominikańska 3, 1820-25,  

- magazyn prowiantowy, ul. Dominikańska 7/9, 1820-25,  
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- zespół magazynów prowiantowych Twierdzy Toruń, ul. Dąbrowskiego 6, 1888 

1892,  

- magazyn schronowy z piekarnią  

- magazyn furażu  

- dom zarządcy magazynu  

- budynek wagi  

- ogrodzenie  

- wozownia artyleryjska i magazyn wojskowy, ul. Rabiańska 20, 1819-21, 1895. 

− na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, między innymi: 

− zespół Wzgórza Katedralnego, ul. Katedralna 8 w m. Frombork; 

− mury obronne z basztami i bramami w m. Frombork; 

− liczne kościoły, kapliczki, domy, wille, spichrze, szkoły; 

− układ urbanistyczny Starego Miasta Elbląga; 

− zespół dworski Bielany Wielkie, ul. Poświatowskiej 1, 2 poł. XVIII-XIX w m. Elbląg; 

− na terenie woj. pomorskiego, między innymi: 

− zespół zamkowy w m. Kwidzyń:  

- katedra p.w. św. Jana Ewangelisty, 1264-XIX,  

- zamek Kapituły Pomezańskiej, ob. muzeum, ok. 1322-XIX,  

− kościół par. p.w. Świętej Trójcy, ul. Piłsudskiego w m. Kwidzyń; 

− budynek Urzędu Miasta, ul. Warszawska 19, 1918-1925 w m. Kwidzyń; 

− zespół koszar wojskowych, ul. Grudziądzka 30 w m. Kwidzyń; 

− zespół młyna parowego, ul. Kościuszki 3, 1910-1912, w m. Kwidzyń; 

− obszar zamku i miasta, XIII w m. Malbork; 

− układ urbanistyczny z zespołem budowlanym (Chopina-Szymanowskiego-

Toruńska), po 1920 w m. Malbork; 

− wybrane domy, kamienice, banki, szkoły; 

− zespół poczty, ul. Poczty Gdańskiej 1 / ul. 17 Marca 38, 1898-1922, w m. Malbork; 

− układ urbanistyczny Starego Miasta Tczew; 

− kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, ul. 1 Maja, XIII/XIV w m. Tczew; 

− zespół klasztorny dominikanów, pl. św. Grzegorza 6 w m. Tczew; 

− zespół fabryki wyrobów metalowych, ob. muzeum Wisły, ul. 30 Stycznia, 2 poł. XIX, 

pocz. XX w m. Tczew; 

− browar, ob. rozlewnia piwa, ul. Zamkowa 2/3, 1890, w m. Tczew; 

− wiatrak holender, ul. Wojska Polskiego 19, mur.-drewn., 1891w m. Tczew; 

− most drogowy (3 przęsła), 1851-1857, w m. Tczew. 

− zamek książąt pomorskich, XVI, XIX, XX w m. Słupsk; 

mailto:biuro@pectore-eco.pl�


„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły” 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-
259-36-39  tel. 32 231 00 70, fax 32 231 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 
138 

− młyn zamkowy, ul. Dominikańska 10 w m. Słupsk; 

− wybrane fasady domu, budynki biurowe, spichrze; 

− ruina kaplicy p.w. Świętego Krzyża, na Szpiczastej Górze, poł. XVII w m. Kartuzy; 

− zespół klasztorny kartuzji gdańskiej, XIV-XIX w m. Kartuzy; 

− zabudowania gospodarcze d. folwarku Kartuzów, ul. Klasztorna (d. Ściegiennego), 

XV, XVII, 2 poł. XIX w m. Kartuzy. 

Z danych zamieszczonych w Programie opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na 

lata 2011 – 2014 Załącznik do Uchwały Nr 91/V/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 28 lutego 2011 roku, wynika, że w roku 2010 w rejestrze zabytków nieruchomych 

tylko województwa pomorskiego znajdywało się około 3311 zabytków, wpisanych pod 1813 

numerami rejestru. Stwierdzono, że ilość zabytków ruchomych na terenie woj. pomorskiego, 

objętego zasięgiem terytorialnym regionu wodnego Dolnej Wisły jest największa. 

 

Zabytki związane z budownictwem wodnym34

− Kanał Elbląski, który łączy jezioro Drużno z rzeką Drwęcą. Kanał ten 

z niepowtarzalnym na skalę światową systemem pochylni znalazł się na liście Siedmiu 

Cudów Polski. 

 

Przy opisie regionu wodnego Dolnej Wisły należy zwrócić uwagę na zabytki związane 

z budownictwem wodnym. Są to głównie XIX i XX - wieczne obiekty hydrotechniczne. 

Na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły znajduje się: 

− Kanał Raduni – zbudowany w połowie XIV wieku przez Krzyżaków, rozpoczyna się 

w Pruszczu Gdańskim i niesie część wód Raduni. 

− Kanał Bydgoski – łączący Wisłę z Odrą poprzez dopływy: Brdę, Noteć i Wartę, w tym: 

- szlak wodny z urządzeniami hydrotechnicznymi (9 śluz, 1 jaz)  

- 6 budynków maszynowni  

- 2 budynki sterowni  

- 3 budynki obsługi  

- 5 budynków mieszkalnych („dom śluzowego”) 

− zespół Śluzy Miejskiej Nr 2 w Bydgoszczy, w tym :  

- śluza  

- 3 budynki maszynowni  

- budynek sterowni  

- dom śluzowego. 

                                                      
34 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarowania obszaru wodami dla 

dorzecza Wisły. MGGP S.A., Kraków 2009r. 
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− Kanał Kopernika we Fromborku ciągnący się od tamy spiętrzającej rzekę Baudę 

wzdłuż zbocza naturalnej wyżyny. Trasa kanału zaplanowana została wykorzystując 

naturalny spadek terenu od Wysoczyzny do Zalewu Wiślanego. 

− Kanał Juranda zwany Młynówką Malborską – wybudowano go na potrzeby miasta 

Malborka przez Krzyżaków w XIV w. Kanał przebiega na drodze od jez. Dzierzgoń 

i uchodzi do Nogatu w Malborku. 

 

Zabytki ruchome 

Stanowią one specyficzną i liczną grupę zabytków, do której należą: 

− zabytki ruchome w zbiorach muzealnych; 

− zabytki ruchome w archiwach i bibliotekach;  

Ważnym dobrem kultury są materiały biblioteczne (rękopisy, autografy, starodruki, 

książki, nuty, ryciny i oprawy) oraz archiwalia (dokumenty, akta, plany, fotografie) 

zgromadzone w regionalnych archiwach i bibliotekach; 

− zabytki ruchome poza zbiorami muzealnymi, bibliotecznymi i archiwalnymi 

Są to przede wszystkim obiekty wchodzące w skład wyposażenia kościołów i kaplic. 

Do najważniejszych zabytków ruchomych z regionu wodnego Dolnej Wisły należą 

tablice z 21 postulatami powstałymi podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. 

wpisane w 2002r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO 

„Pamięć Świata”. 

 

Zabytki archeologiczne 

Obszar wodny Dolnej Wisły z pewnością należy do regionów o charakterystycznych 

walorach archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Decydują o tym przede wszystkim: 

− stosunkowo duża liczba znanych stanowisk, w tym dobrze zachowanych i mających 

ważne znaczenie dla archeologii europejskiej; 

− charakter wielu z nich, ujawniający interesujące związki z terenami ościennymi; 

− walory stosunkowo nieprzekształconego jeszcze środowiska naturalnego, z którym 

współgra archeologiczny krajobraz kulturowy; 

Na zasób zabytków archeologicznych składają się zarówno tzw. stanowiska 

archeologiczne (obiekty i warstwy zlokalizowane w terenie), jak i ruchome zabytki 

(przedmioty) pochodzące z tych stanowisk. Europejska konwencja o ochronie 

archeologicznego dziedzictwa kulturowego uznaje je za źródło „zbiorowej pamięci 

europejskiej i instrument dla badań historycznych i naukowych”. Stanowiska archeologiczne 

można podzielić na posiadające własną formę krajobrazową (grodziska, cmentarzyska 
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kurhanowe, niektóre osady) oraz stanowiska płaskie, niewidoczne na powierzchni ziemi 

(osady, obozowiska, cmentarzyska płaskie szkieletowe i ciałopalne).35

− erozja i niszczenie stanowisk na skutek głębokiej orki na terenach rolniczych; 

 

Tylko na obszarze województwa pomorskiego, którego ok. 50% powierzchni wchodzi 

w zakres administracyjny RZGW Gdańsk, zarejestrowano ogółem ponad 26200 stanowisk 

archeologicznych (stan na listopad 2010 r.) Najcenniejszymi stanowiskami są te posiadające 

własną formę krajobrazową– cmentarzyska kurhanowe i grodziska, a także pozostałości po 

fortyfikacjach ziemnych. 

Należy zaznaczyć, że najwięcej zabytków archeologicznych na analizowanym terenie 

odnaleziono w obrębie starych miast na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły. Jednak  

sporo stanowisk archeologicznych znajduje się również w granicach układów 

urbanistycznych poza obrębem tych miast i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Główne zagrożenia zabytków archeologicznych 

W analizowanym regionie wodnym Dolnej Wisły podobnie jak w innych rejonach Polski 

zachodzą podobne procesy zagrażające zachowaniu stanowisk archeologicznych. 

Oprócz naturalnej erozji podłoża glebowego, będącej czynnikiem praktycznie niezależnym od 

człowieka, występują zagrożenia, których człowiek jest głównym inicjatorem i jednocześnie 

sprawcą, a do których z pewnością należą: 

− działania inwestycyjne związane z budową i rozbudową współczesnej infrastruktury; 

− coraz intensywniejszy i zakrojony na szeroką skalę proces poszukiwań amatorskich, 

często o charakterze komercyjnym i kolekcjonerskim; 

− coraz intensywniejsza eksploatacja surowców naturalnych (żwiru, piasku, itp.).36

 

 

2.3. Charakterystyka społeczno - gospodarcza analizowanego terenu 
W niniejszym rozdziale wykorzystano informacje zawarte w dokumencie 

„Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”, 2010. 

Analizowany region wodny Dolnej Wisły to tereny w 52% zamieszkiwane przez ludność 

województwa pomorskiego, w 35% przez ludności kujawsko-pomorskiego oraz w 13% przez 

mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. 

                                                      
35 Źródło: Program opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011 – 2014 Załącznik do Uchwały 

Nr 91/V/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2011 roku 
36 Źródło: Program opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012-2015. Załącznik 

do Uchwały Nr XIII/240/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 
r. 
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Na niniejszym terenie ponad 61% stanowią tereny rolne (tj. prawie 2 145 ha).  Na obszarach 

tych uprawia się głównie zboża oraz warzywnictwo. 

Ponadto w obrębie niniejszego regionu znajdują się również gospodarstwa zajmujące się 

hodowlą zwierząt (w przybliżeniu jest to ponad 900 tys. DJP).  Wielkość tych gospodarstw 

w obrębie regionu jest zróżnicowana. 

Oprócz terenów rolnych w obrębie regionu wodnego występują także lasy, gdzie szacuje się 

ich powierzchnie na ok. 32% całej powierzchni regionu. 

Następnym obszarem zajmującym powierzchnie analizowanego terenu to obszary 

zurbanizowane – stanowiące 2,72%. W tym największe skupiska ludności znajdują się 

w Aglomeracji Gdańskiej (Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot) wraz z miejscowościami: 

Bydgoszcz, Toruń i Elbląg. Ponadto na obszarze regionu znajdują się miasta: 

− o liczbie mieszkańców > 40- tys.- Grudziądz, Tczew, Malbork, Starogard Gdański oraz 

Chojnice, 

− o liczbie > 30 tys. Mieszkańców - Iława oraz Ostróda, 

W obrębie regionu oprócz hodowli oraz chowu zwierząt rozwinięte są różne gałęzie 

przemysłu. Głównie są to: 

− przemysł stoczniowy, 

− przemysł chemiczny,  

− przemysł spożywczy,  

− przemysł papierniczo-celulozowy,  

− przemysł meblarski i drzewny,  

− przemysł energetyczny. 

Oprócz w/w gałęzi przemysłu rozwinięte są także inne gałęzie gospodarki tj.: turystyka 

i rekreacja, leśnictwo, infrastruktura o znaczeniu ponadregionalnym (transport morski, 

lotniczy i lądowy. 

Do największych ośrodków przemysłowych można zaliczyć takie miasta jak: Gdańsk, 

Bydgoszcz, Elbląg, Gdynia, Słupsk, Grudziądz, oraz mniejsze miejscowości, gdzie zakłady 

przemysłowe pełnią znaczącą rolę, między innymi Kwidzyn, Świecie, Tczew. 

Spośród w/w poszczególnych obszarów stanowiących powierzchnie regionu wodnego Dolnej 

Wisły największymi obszarami, które posiadają zaburzoną retencję naturalną są Gdańsk, 

Gdynia, Sopot, Toruń oraz Bydgoszcz, gdzie większość powierzchni stanowi asfalt albo beton. 

Są to obszary, które charakteryzują się utrudnionym wsiąkaniem wód opadowych 

i zwiększonym spływem powierzchniowym. 

 

2.4. Potencjalny i rzeczywisty wpływ na środowisko w przypadku 

realizacji dokumentu 
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Należy zaznaczyć, że w prognozie oddziaływania na środowisko nie można precyzyjnie 

określić skutków realizacji każdego zadania inwestycyjnego, czy zapisu. Poszczególne zapisy 

rozporządzenia będą miały zróżnicowany charakter, uzależniony od miejsca, a dokładnie 

stanu środowiska, do którego się będą odnosić. 

Jednakże można w ramach oceny wskazać typy potencjalnych zdarzeń, określając ich 

potencjalny wpływ. Wykonana ocena źródeł i skutków oddziaływań umożliwia identyfikację 

źródeł zanieczyszczeń, rodzajów i skali tych oddziaływań. 

 
2.4.1. Wpływ na środowisko wodne 

Na etapie oceny wpływu zapisów projektu rozporządzenia na środowisko wodne, 

zwraca się uwagę na fakt, iż o reżimie hydrologicznym cieków w istocie decyduje wzajemne 

powiązanie wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku zasilania rzek wodami 

podziemnymi przepływy tych cieków są stabilniejsze.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu: „Szczegółowe wymagania, 

ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy w Polsce”, MGGP S.A. 2010r. w regionie wodnym Dolnej Wisły głównie występują 

tereny, na których występuje zasilanie podziemne, stanowiące ponad 65% odpływu 

całkowitego. W północno-wschodniej części obszaru występuje równowaga zasilania 

podziemnego z powierzchniowym, w niektórych przypadkach nawet słaba przewaga 

zasilania powierzchniowego. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe wiązać się będzie po części 

z oddziaływaniem na wody podziemne i odwrotnie. Wielkość zasobów wód podziemnych ma 

także wpływ na zasoby wód powierzchniowych. 

Ocena oddziaływania na środowisko naturalne z uwagi na specyfikę dokumentu 

ocenianego, rozważono w dwóch płaszczyznach: 

− wpływu związanego z czynnościami, które reguluje rozporządzenie (np. budowa 

nowych obiektów piętrzących i regulacyjnych),  

− wpływu na środowisko związanego z założonymi ograniczeniami dotyczącymi 

korzystania z wód. 

 

2.4.1.1. Wody powierzchniowe 

Realizacja zapisów projektu rozporządzenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły może być źródłem oddziaływań związanych głównie z: 

− wprowadzeniem do wód powierzchniowych dodatkowych ładunków zanieczyszczeń, 

które to mogą sprzyjać eutrofizacji biogenów, substancji biodegradowalnych, 

zawiesin itp., 

− poborem wód, 
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− korzystaniem z wód związanym z piętrzeniem na ciekach,  

− zmianami ukształtowania i zagospodarowania terenu generowanego powstaniem 

nowych budowli piętrzących i regulacyjnych cieków. 

 

Źródłem oddziaływań może być również sama przegroda z przepławką, która wywierać może 

znaczące negatywne oddziaływanie na cele środowiskowe dla wód lub/i na cel ochrony 

obszaru Natura 2000, zwłaszcza w kumulacji oddziaływania z innymi obiektami. Musi to być 

badane indywidualnie w postępowaniu oceniającym zakres wypływu. 

Jak już wcześniej wspomniano zapisy rozporządzenia będą miały zróżnicowany 

charakter wpływu uzależniony od miejsca, a dokładnie stanu środowiska do którego się będą 

odnosić, dlatego w niniejszej ocenie wskazano typy potencjalnych zdarzeń, określając ich 

potencjalny wpływ.  

Zjawiska podpiętrzania, wprowadzania ścieków do wód i pobory wód, będą miały 

odpowiednio wpływ na jakość wód, jak również na lokalną zmianę stosunków i bilansów 

wodnych. 

  

Wprowadzanie ścieków do wód 

Zakładając nawet, jeżeli wprowadzane ścieki do wód powierzchniowych będą posiadać 

wysoki stopień oczyszczenia, będą one i tak dodatkowym źródłem ładunku substancji 

chemicznych. W niektórych przypadkach (np. przy niekontrolowanych zrzutach ścieków, 

które nie są kontrolowane Warunkami) może dojść do pogorszenia obecnych parametrów 

jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie dotychczas nie 

odprowadzano ścieków, albo w miejscach, gdzie wzrośnie ilość odprowadzanych ścieków. 

Wprowadzanie ścieków do wód powoduje zmianę składu chemicznego oraz wzrost 

temperatury wód powierzchniowych, co jednocześnie przekłada się na zmianę trofizmu 

odbierającego odbiornika. Natomiast w przypadku jezior możliwe jest także wystąpienie 

procesu nadmiernej eutrofizacji, prowadzącej do przyspieszonego procesu zarastania a przez 

to zmiany składu gatunkowego będącego na tym obszarze.  

Dlatego też należy mieć na względzie wystąpienie takich sytuacji, które będą wpływać 

na stan środowiska wodnego. Tym bardziej, że aktualny stan środowiska na obszarze regionu 

wodnego Dolnej Wisły generowany jest głównie przez zanieczyszczenia właśnie związane 

z powstającymi na tym terenie ściekami.  Powstające na obszarze regionu ścieki są w różnym 

stopniu oczyszczane i odpowiednio odprowadzane albo do wód albo do ziemi. Dodatkowo 

istotnym elementem wpływającym na środowisko są niekontrolowane zrzuty ścieków 

bytowo - gospodarczych powstające u tej części ludności regionu, która nie jest podłączona 

do kanalizacji. 
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W związku ze zwiększeniem zasilania poszczególnych odbiorników, może wystąpić zjawisko 

zwiększenia przepływu wód. Co w skrajnych przypadkach może skutkować erozją cieku 

a także wynoszeniem przez dany ciek organizmów dennych, czy ryb nie posiadających 

zdolności przystosowania się do większych prędkości wody. 

Z uwagi, że na tym etapie ciężko przewidzieć, w jakim zakresie nastąpi zmiana 

dotycząca ilości wprowadzanych ścieków i miejsc ich odbioru. Bowiem rozporządzenie 

dopuszcza wprowadzanie ścieków, pod pewnymi ograniczeniami, jednakże nie wskazuje 

szczegółowo potencjalnych odbiorników oraz wielkości ich obciążania zanieczyszczeniami 

związanymi z wprowadzeniem ścieków. Szczegółowa analiza tych zagadnień powinna być 

przeprowadzona na późniejszym etapie związanym z uzyskiwaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania 

na środowisko, które będą źródłem ścieków wprowadzanych do poszczególnych wód 

regionu wodnego.  

Należy jednak zaznaczyć, że projekt rozporządzenia zawiera ograniczenia, które zapobiegać 

będą ewidentnym przypadkom zanieczyszczenia i pogarszania stanu wód.  

Projekt rozporządzenia wskazuje, iż:  

„Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych pod warunkiem, że nie 
będzie powodować przekwalifikowania stanu lub potencjału wód odbiornika do gorszego”; 
„Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych będących 
dopływami jezior możliwa jest wyłącznie w przypadku zachowania łącznie następujących 
warunków: odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym; ścieki dopływają 
do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny; nie zachodzi 
przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego czasu dopływu do jeziora”, - co 
ogranicza skale oddziaływania tego elementu. Bowiem narzucony został warunek, który 
ograniczy jakość odprowadzanych ścieków, co powinno wpływać na zachowanie stanu bądź 
potencjału wód odbiornika w stanie aktualnym.  

Dodatkowo w rozporządzeniu określono, iż: 

„Stwierdza się, że dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych 

nieosiągnięciem celów środowiskowych, ich stan nie pozwala na wprowadzenie ścieków 

o wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe dopuszczalne określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm). 

Jednolite części wód zagrożone wskazane są w załączniku” – co ma wpływ na niepogarszanie 

jakości wód dla których stwierdzono zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

 

Należy podkreślić, że cytowane powyżej zapisy projektu rozporządzenia będą ograniczać 

wielkość zanieczyszczeń wprowadzanych w ściekach oraz stanowić ograniczenie we 
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wprowadzaniu ścieków do wód wskazanych w załączniku do rozporządzenia. Jednakże mogą 

być niewystarczające dla osiągnięcia celów środowiskowych, określonych RDW. Wskazane 

rekomendacje do zmiany zapisów rozporządzenia znajdują się w dalszej części prognozy. 

 

Pobór wód 

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia „Dopuszcza się pobór wód powierzchniowych 

tylko w zakresie nie powodującym naruszenia wymagania (…) „: „Wymaga się, by przepływ 

cieków nie był w wyniku korzystania z wód zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego. 

Wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa od wielkości obliczonej zgodnie 

z metodą w załączniku” rozporządzenia. 

 

Zapisy te regulują wielkości poboru wód, co będzie skutkować pewnym ograniczeniem 

w korzystaniu z tych wód, co jednocześnie wpłynie na zasoby wód w miejscu ich poboru a po 

części będzie również wpływać na zasoby na większym obszarze w ramach regionu.  

Zaproponowane ustalenia stanowić będą istotną poprawę w stosunku do stanu obecnego, 

ale mogą być niewystarczającą dla osiągnięcia celów środowiskowych, w szczególności celów 

dla obszarów chronionych (szerszy opis w późniejszym rozdziale).  

Ponadto takie sformułowanie zapisów, może budzić wątpliwość w przypadku 

poborów zwrotnych, np. na turbiny MEW. Bowiem istotne negatywne oddziaływania na 

rzeki występują obecnie na Pomorzu przy nadmiernych poborach wody na elektrownie, przy 

pozostawieniu niemal suchych odcinków naturalnego koryta. Oczywiście, przepływ 

nienaruszalny musi być zachowany w całym „continuum rzecznym” (a więc musi ograniczać 

również pobór na turbiny) i sformułowanie Warunków należałoby uszczegółowić tak, by nie 

pozostawiało wątpliwości w tej sprawie. 

Oddziaływanie dotyczące poboru musi być również rozważane w kontekście wód 

podziemnych z uwagi na częste zasilanie wód powierzchniowych właśnie wodami 

podziemnymi. 

 

Nowe budowle piętrzące i regulacyjne cieków 

Zasadniczo uważa się, że zjawisko podpiętrzania wód przeważnie niesie za sobą pozytywny 

wpływ na bilans wodny. Bowiem wzrasta poziom retencji powierzchniowej i jednocześnie 

spowalniane jest zjawisko zmniejszania retencji gruntowej. Należy zauważyć, iż zwiększa się 

ewapotranspiracja, a zmniejsza, bądź wyrównuje odpływ z obszaru analizowanej zlewni37

                                                      
37 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” wersja końcowa, CDM Sp. z 
o.o., Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej,  2009 r. 

 

. 
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Ponadto wpływ budowli zauważalny jest w warunkach morfologicznych rzek i jezior. 

Zaobserwowane zmiany stanowią istotne zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych 

wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Jak już wspominano występujące budowle poprzeczne na analizowanym terenie zaburzają 

ciągłość morfologiczną cieków oraz utrudniają a czasem i uniemożliwią migrację organizmów 

wodnych. Dodatkowo budowle piętrzące zlokalizowane poniżej zbiorników retencyjnych 

mają wpływ na naturalny reżim hydrologiczny. Większości budowli piętrzących 

występujących w analizowanym regionie wykorzystywana jest na cele energetyki wodnej 

bądź na pobór wód na stawy rybne. 

Dlatego niezmiernie istotne jest by zapisy rozporządzenia regulowały odpowiednio te 

zagadnienia. 

 

Zjawisko piętrzenia wód 

W odniesieniu do tego zagadnienia, przy ocenie wpływu zapisów rozporządzenia na kierunek 

zmian w lokalnym środowisku wodnym i gruntowo- wodnym istotne jest określenie zasięgu 

oddziaływania piętrzenia. Zasięgi takiego oddziaływania oblicza się dla każdego elementu 

indywidualnie. Zatem analizując zapis rozporządzenia dot. tego zagadnienia zasygnalizowano 

ewentualne zagrożenie, związane z wykonawstwem na późniejszym etapie.  

Można jedynie określić, iż istotną rolę przy tego typu oddziaływaniach odgrywają m.in. takie 

elementy jak: spadek zwierciadła wody, rodzaj gruntu, szybkość filtracji. Ogólnie można 

stwierdzić, iż w terenach o niewielkim nachyleniu stoków zasięg wpływu piętrzenia rośnie 

wraz ze wzrostem uziarnienia gruntu. Czyli przy gruntach posiadających grubszą frakcję, 

zastosowanie nawet niewielkiego piętrzenia generować może znaczny zasięg oddziaływania 

stosunków wodnych34. 

Tak jak już wcześniej wspomniano, ogólnie uważa się, że zadania związane z podpiętrzaniem 

wody zasadniczo pozytywnie wpływają na bilans wodny. Ale skutkuje również przerwaniem 

ciągłości i głębokimi zmianami hydromorfologicznymi całego odcinka rzeki. 

 

Działanie związane z piętrzenie wody w ciekach naturalnych przyczynić się może do pewnych 

zagrożeń dla istniejącego systemu przyrodniczego. Ponadto wprowadzanie urządzeń 

podpiętrzających może nieść zagrożenie dla migracji występujących tam gatunków ryb.  

W rozporządzeniu dodano ograniczenia, w których zapisano, iż: „przegradzanie nowymi 

budowlami cieków dopuszcza się pod warunkiem wyposażenia ich w urządzenia 

zapewniające swobodną migrację ryb reprezentatywnych dla danego cieku (…)”, 

Zatem w myśl powyższego zapisu istotne jest zapewnienie odpowiednich urządzeń 

umożliwiających swobodną migrację ryb.  
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Zgodnie z kolejnym zapisem rozporządzenia: „Przegradzanie nowymi budowlami cieków 

dopuszcza się pod warunkiem wyposażenia ich w urządzenia zapewniające swobodną 

migrację ryb reprezentatywnych dla danego cieku, Przegradzanie nowymi budowlami 

piętrzącymi i regulacyjnymi cieków lub ich odcinków wskazanych jako szczególnie istotne lub 

istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej w granicach obszaru dorzecza 

Wisły dopuszcza się tylko w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art.38j ustawy 

Prawo wodne.  Korzystanie z wód związane z ich piętrzeniem na ciekach lub ich odcinkach 

w/w, możliwe jest tylko pod warunkiem wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia 

zapewniające swobodną migrację reprezentatywnych gatunków ryb”.  

W odniesieniu do powyższego zapisu ustalenie dopuszczające przegradzanie cieków innych 

niż „istotne” nowymi przegrodami bez wymogu spełnienia warunków z art. 38j ustawy 

Prawo Wodne jest niezgodne z celem RDW, jakim jest zapobieżenie wszelkiemu pogarszaniu 

stanu wód.  Cieki „istotne” zostały wyznaczone na bazie założenia, że przerwanie ciągłości 

morfologicznej w pozostałych ciekach może pogorszyć stan ich wód, ale pogorszenie to nie 

przekroczy progu stanu dobrego. Jednak, dyrektywa wymaga unikania wszelkich pogorszeń, 

także takich, jakie nie naruszyłyby stanu (ew. potencjału) dobrego. Ponadto, przy obecnych 

sformułowaniach dokumentu może on być odczytywany, jako dopuszczenie przegradzania 

rzek pod warunkiem budowy przepławek, niezależnie od warunków wynikających 

z uwarunkowań odrębnych, które przecież każdorazowo powinny być indywidualnie badane.  

Dokładny opis oddziaływań na walory przyrodnicze analizowanego obszaru został 

przedstawiony w kolejnym rozdziale prognozy. 

 
Ponadto realizacja np. nowych budowli piętrzących, regulacyjnych cieków, będzie generować 

oddziaływania związane z etapem budowy. 

Należy również zauważyć, iż etap ten związany będzie z typowymi dla tej fazy wpływami na 

środowisko w zakresie hasłu, emisji zanieczyszczeń itp., co nie spowoduje w większości 

przypadków istotnego wpływu na aktualny stan środowiska.  

 

2.4.1.2. Wody podziemne 

Realizacja zapisów projektu rozporządzenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły może być potencjalnym źródłem oddziaływań związanych głównie 

z poborem wód podziemnych. Przy czym biorąc pod uwagę występujące w tym terenie 

rezerwy gwarantowane zasobów wód podziemnych nie przewiduje się by skala 

oddziaływania tego zagadnienia była znacząca. 

Zgodnie z przeprowadzonym bilansem wodnogospodarczym regionu (Herbich, 2012) 

zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustalono w ilości 2335 tys. m3/d. Zaś zasoby 

perspektywiczne w obszarach bilansowych nieobjętych udokumentowaniem hydrologicznym 
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wynoszą 1593tys. m3/d, czyli w sumie zasoby wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania wynoszą 3928 tys. m3/d. Z przeprowadzonych analiz wynika, że 

gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania stanowią niecałe 

85%. W przypadku zlewni Brdy i Drwęcy przeprowadzone obliczenia pokazały, że zasoby 

gwarantowane są znacznie wyższe od zasobów dyspozycyjnych. 

Rzeczywiste pobory wód podziemnych w obrębie analizowanego obszaru wynoszą 564 

tys. m3/d, co stanowi 17% zasobów gwarantowanych. Wielkość wykorzystania zasobów 

gwarantowanych w poszczególnych rejonach jest różny i oscyluje od kilku do ponad 100%, 

najczęściej ok. 20%. W rejonach gospodarczych G-15 (Zlewnia Słupi), G17E (Zlewnia Łeby – 

pas nadmorski), stwierdzono najniższe pobory wód (< 100m3/d). 

Dla całego regionu wodnego rezerwy gwarantowanych zasobów wód podziemnych są 

znaczne i wynoszą 83% zasobów, zaś prognozowana wartość wynosi 80%. 

Przeprowadzona analiza wpływu zagospodarowania zasobów wód podziemnych na 

przepływ rzeczny pokazała, iż występuje znaczna jego zależność od stopnia zwrotu zużytych 

wód do systemu hydrograficznego zlewni, zwłaszcza w zakresie przepływów niskich 

utrzymywanych z zasilania podziemnego. 

Powyższa charakterystyka opracowana została na podstawie dokumentu: Bilans wodno 

gospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi 

w dorzeczu Wisły, opracowany przez: P.Herbich, E. Przytuła, 2012r. 
 

Przeprowadzone analizy opisane powyżej pokazują, iż dla całego regionu wodnego 

Dolnej Wisły rezerwy gwarantowane zasobów wód podziemnych są znaczne (83% zasobów), 

zaś prognozowana wartość wynosi 80%. 

Realizacja założeń wskazanych rozporządzeniem dot. poboru wód podziemnych nie powinna 

mieć negatywnego wpływu na zasoby tych wód. Jednakże należy pamiętać, iż pobór wód 

podziemnych musi być zgodny z zapisami określonymi poszczególnymi art. rozporządzenia: 

„dopuszcza się pobór wód podziemnych tylko pod warunkiem określonym w §6”, tj.: 

„Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowało stałe obniżanie 

się poziomu zwierciadła lub ciśnienia tych wód, napływ podziemnych wód słonych, 

pogarszanie się stanu ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenie naturalnego 

zasilania wód powierzchniowych” oraz kolejnym art. „Pobór wód podziemnych nie może 

przekraczać ilości dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych 

dla obszaru bilansowego”. 

 

Powyższe zapisy pozwalają na utrzymanie na odpowiednim poziomie ilości wód 

podziemnych, przy bezwzględnym ich przestrzeganiu.   
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2.4.2. Wpływ na środowisko przyrodnicze 
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Eutrofizacja w ekosystemach wodnych. Jest kluczowym problemem ochrony ekosystemów 

oligotroficznych i gatunków związanych z oligotroficznymi siedliskami, co w regionie dotyczy 

w szczególności jezior lobeliowych (3110), ich brzegów (3130), jezior ramienicowych (3140) 

i flory związanej z takimi ekosystemami (w tym elizma wodna, lobelia jeziorna, poryblin). 

Problem ten ma szczególne znaczenie w związku z faktem, że większość polskich zasobów 

w/w siedlisk i gatunków znajduje się właśnie w regionie Dolnej Wisły, z czego wynika 

szczególna odpowiedzialność regionu za ich zachowanie. Przyczyną eutrofizacji może być 

odprowadzanie ścieków, przy czym w przypadku najbardziej wrażliwych, oligotroficznych 

ekosystemów nawet ścieki „zgodne z normami” będą powodować eutrofizację. Przyczyną 

eutrofizacji mogą być także rozproszone zanieczyszczenia np. z terenów rolniczych.  

 Proponowane „Warunki…” w pewnym stopniu kontrolują problem (zob. dalej) 

zapobiegając ewidentnym przypadkom zanieczyszczania wód. Ten poziom kontroli nie jest 

jednak wystarczający dla rozwiązania problemu w stosunku do najbardziej oligotroficznych 

ekosystemów, np. jezior lobeliowych. 

 

Inne biogeochemiczne zaburzenia funkcjonowania ekosystemów jeziornych i rzecznych. 

Funkcjonowanie ekosystemu rzecznego lub jeziornego to złożony mechanizm 

biogeochemiczne, w którym biorą udział wody z rozpuszczonymi związkami mineralnymi, 

tlenem i dwutlenkiem węgla; niesione przez wodę namuły i rumowisko; osady denne, 

roślinność, a na który wpływa także struktura i otoczenie ekosystemu. Reakcja ekosystemu 

na presję z zewnątrz może być trudna do przewidzenia, zależy, bowiem od szczegółów 

funkcjonowania takiego mechanizmu. Procesy te nie są do końca rozpoznane, w dodatku 

wymagałyby rozpoznania indywidualnego dla każdego ekosystemu. Np. w rzekach 

włosienicznikowych krytycznym czynnikiem może być zamulenie, powodujące kolmatację 

osadów dennych; w zależności od warunków tlenowych może następować redukcja lub 

utlenianie osadów i wychwytywanie lub uwalnianie biogenów, w zależności od warunków 

węglowych i tlenowych mogą „przełączać się” warunki do rozwoju określonych typów 

roślinności. 

 Proponowane „Warunki…” w pewnym stopniu kontrolują problem (zob. dalej) 

zapobiegając ewidentnym przypadkom zanieczyszczania wód. Ten poziom kontroli nie jest 

jednak wystarczający dla rozwiązania problemu, co w ogóle nie wydaje się możliwe bez 

analiz indywidualnych. 
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Zaburzenia continuum rzecznego i przerwanie ciągłości ekologicznej rzek 

Powodowane głównie przez piętrzenia. Istotny problem ochrony ekosystemów rzecznych 

i związanych z nimi gatunków, w tym ichtiofauny. Oczywistym aspektem problemu są bariery 

w migracji ryb i innych organizmów wodnych. Problem nie polega wyłącznie na barierowym 

oddziaływaniu samego piętrzenia, ale na przekształceniu odcinka cieku w zbiornik wody 

stojącej, co skutkuje istotnymi zmianami biogeochemicznymi i fizykochemicznymi, a także 

przekształceniem siedliska rzecznego (utrata siedliska gatunków reofilnych i barierowe 

oddziaływanie odcinka wody stojącej na takie gatunki).  

Proponowane „Warunki…” w pewnym stopniu kontrolują problem (zob. dalej), 

regulując, (choć jak pokazano dalej – niewystarczająco) zachowanie ciągłości ekologicznej, 

ale nie inne aspekty. Ten poziom kontroli nie jest jednak wystarczający dla rozwiązania 

problemu. 

 

Uproszczenie i zubożenie struktur rzecznych 

Krytyczne dla ekosystemów rzecznych przekształcenia powodowane są przez regulację 

cieków a wzmacniane i podtrzymywane przez prace utrzymaniowe (utrzymywanie wód 

zwykle skutecznie zapobiega renaturyzacji struktur koryta rzecznego, jak przegłębienia, 

wypłycenia, zróżnicowanie dna, obrywy brzegowe). W regionie Dolnej Wisły, podobnie jak 

na większości terenów Polski, jest to kluczowy czynnik zubażający różnorodność biologiczną 

cieków.  

Proponowane „Warunki…” nie kontrolują tego problemu, generowanego obecnie 

głównie przez utrzymywanie wód, a nie przez korzystanie z nich. Nie mają zresztą do tego 

delegacji ustawowej – mogą ograniczać tylko korzystanie z wód, a nie ich utrzymywanie. 

 

Przesuszenie ekosystemów od wody zależnych 

Krytyczny problem ochrony torfowisk, wilgotnych łąk i bagiennych siedlisk ptaków. 

Przesuszenie następuje wskutek różnych czynników: często odwodnienia rowami, 

utrzymywania rowów odwadniających, utraty zalewów wodami rzecznymi, ale także utraty 

zasilania wodami podziemnymi. 

 Proponowane „Warunki...” mogą mieć wpływ na przesuszenie powodowane 

spadkiem poziomu wód podziemnych, przynajmniej w takim zakresie, w jakim jest on 

spowodowany poborem tych wód.  

 Nie zapobiegną natomiast przesuszeniem powodowanym utrzymywaniem rowów 

odwadniających, to zagadnienie nie jest, bowiem w ogóle „korzystaniem z wód” i nie 

wchodzi w zakres regulowany przez Warunki. 

 Warunki w proponowanym brzmieniu nie zapobiegną też przesuszeniu 

powodowanym przez zmiany reżimu hydrologicznego i utratę zalewów ekosystemów 
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łęgowych wodami rzecznymi. Rozwiązania kontrolujące pobór wód zostały ograniczone tylko 

do kontroli minimalnego przepływu nienaruszalnego, Warunki nie kontrolują natomiast 

innych zmian charakterystyk przepływu powodowanego przez korzystanie z wód, mimo że 

potencjalnie leży to w zakresie delegacji ustawowej do ich wydania. W szczególności, nie 

kontrolują wpływu piętrzenia i magazynowania (retencjonowania) wód na charakterystyki 

przepływu, w tym na prawdopodobieństwa przepływów wysokich, a to te przepływy są 

kluczowe dla rozwoju ekosystemów aluwialnych dolin rzecznych, w tym lasów łęgowych (np. 

chronione siedliska przyrodnicze 91E0 i 91F0). Poza kontrolą pozostają też duże (np. 

okresowe – np. do nawodnień rolniczych) pobory wód dokonywane przy przepływach 

wyższych od nienaruszalnego, a mogą one istotnie modyfikować reżim hydrologiczny. 

 

 

Presja rekreacji 

Nadmierne użytkowanie rekreacyjne, stanowiące powszechne korzystanie z wód, 

w niektórych miejscach ma degradujący wpływ na środowisko przyrodnicze. Dotyczy to np. 

nadmiernej presji na strefy brzegowe jezior, nadmiernej turystyki kajakowej (konflikt 

z ochroną ptaków wykorzystujących rzeki, jako siedliska), czy nadmiernej turystyki wodnej 

i związanej z tym penetracji wysp jeziornych (taka presja stała się prawdopodobnie 

przyczyną zaniku ostatnich w Polsce miejsc lęgowych szlachara na jeziorze Wdzydze).  

 Warunki nie zapobiegną temu zagrożeniu, ponieważ nie zawierają żadnych zapisów, 

które kontrolowałyby powszechne korzystanie z wód. 

 

Zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych.  

Ekosystemy wodne i od wody zależne pozostają pod silnym ryzykiem nieprzewidywalnych do 

końca, lecz realnych zmian klimatycznych. Obecne trendy wskazują, że można oczekiwać 

niewielkiego wzrostu średniej temperatury, ale znacznego przekształcenia reżimu opadów, 

zmniejszenia pokrywy śnieżnej i tym samym wiosennego zasilania wodnego, wzrostu 

częstości i długości okresów posusznych, mniejszej „wykorzystywalności” opadów przez 

środowisko przyrodnicze. W takich warunkach ryzyka dla zachowania ekosystemów 

zależnych od wód konieczna jest ich „nadmierna” ochrona, podejmowana „z zapasem” na 

nieuniknione straty przyrodnicze wynikające ze zmian klimatycznych. 

 Warunki tworzą podstawowe ramy do ochrony ekosystemów od wody zależnych, ale 

ich ustalenia nie bazują na założeniu ochrony redundantnej, niezbędnej w obliczu zmian 

klimatycznych. 
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Przewidywane oddziaływania dokumentu na środowisko, w tym na cele i przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. 

Dokument zawiera kilka ustaleń mogących skutkować oddziaływaniem na środowisko, w tym 

na obszary Natura 2000. Potencjalne oddziaływanie poszczególnych ustaleń 

przeanalizowano poniżej:  

USTALENIE: Wymaga się, by przepływ cieków nie był w wyniku korzystania z wód zmniejszany 

poniżej przepływu nienaruszalnego. Wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa 

od wielkości obliczonej zgodnie z metodą wskazaną w załączniku 3 do niniejszego 

rozporządzenia. Dopuszcza się pobór wód powierzchniowych tylko w zakresie nie 

powodującym naruszenia wymagania w/w. Przy ustalaniu w pozwoleniach wodnoprawnych 

wymagań wynikających z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego wprowadza 

się obowiązek określenia oprócz wartości przepływu nienaruszalnego również sposobu jego 

realizacji. 

 

ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Ustalenie bazuje na tzw. metodzie 

Kostrzewy określania przepływu nienaruszalnego. Sformułowanie przyjęte w dokumencie nie 

zapewnia jednoznaczności; nie jest jasne, do jakiej rzeki stosują się jakie współczynniki, 

ponieważ nie wskazano, które rzeki są nizinne, a które górskie. Nie wiadomo więc, które 

parametry gdzie się stosują. 

Przepływ wg Kostrzewy (mogący niekiedy wynosić ok. 50% naturalnego SNQ) bywa 

krytykowany, jako zbyt niski do zapewnienia pełnego funkcjonowania ekosystemu rzeki. 

Zapewnia zachowanie w rzece życia biologicznego i przetrwanie składników ekosystemu 

rzeki, choć nie zawsze zapewnia właściwe funkcjonowanie ekosystemu rzecznego.  

Ustalenie kontroluje tylko przepływ nienaruszalny przy stanach niskich, nie 

gwarantuje natomiast ochrony pełnego reżimu hydrologicznego rzeki. Pobór wód zgodny 

z proponowanymi warunkami nadal może modyfikować reżim hydrologiczny, np. zmniejszać 

prawdoodbienstwa stanów wysokich, oddziałując na siedliska 3260, 91E0, 3270 oraz na 

obszary bagienne powiązane hydrologicznie z ciekami. Pobór wód, ale i (nie kontrolowane 

Warunkami) zrzuty wód (np. ze zbiorników wodnych, elektrowni, stawów), oraz modyfikacje 

przepływu wód związane np. z ich piętrzeniem, mogą zmieniać reżim hydrologiczny cieków. 

Np. dla rzek włosienicznikowych (siedlisko 3260), w warunkach naturalnych stabilnie 

zasilanych przez wody podziemne i na Pomorzu dodatkowo stabilizowanych jeziorami, taka 

destabilizacja hydrologiczna może być istotnym czynnikiem zniekształcającym lub wręcz 

niszczącym włosienicznikowy charakter rzeki.   

Przy obecnym sformułowaniu Warunków, wątpliwości będzie budzić, czy dotyczą one 

także poborów zwrotnych, np. na turbiny MEW. Istotne negatywne oddziaływania na rzeki 

występują obecnie na Pomorzu przy nadmiernych poborach wody na elektrownie, przy 
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pozostawieniu niemal suchych odcinków naturalnego koryta. Oczywiście, przepływ 

nienaruszalny musi być zachowany w całym „continuum rzecznym” (a więc musi ograniczać 

również pobór na turbiny) i sformułowanie Warunków należałoby uszczegółowić tak, by nie 

pozostawiało wątpliwości w tej sprawie. 

Korzystanie z wód zgodne z proponowanym ustaleniem stanowiłoby istotną poprawę 

w stosunku do stanu obecnego (wariant stosowania dokumentu ma przewagę nad 

wariantem zerowym, gdyby dokument nie istniał), ale niewystarczającą dla osiągnięcia celów 

środowiskowych, w szczególności celów dla obszarów chronionych. Zgodność 

z proponowanymi warunkami nie gwarantuje uniknięcia spowodowania, przez pobór wód, 

szkody w wodach w sensie przepisów o zapobieganiu i naprawie szkodom w środowisku. 

W stosunku do obszarów Natura 2000, zgodność korzystania z wód z proponowanymi 

warunkami nie gwarantuje jeszcze zgodności z art. 6(2) i 6(3) dyrektywy siedliskowej, czyli 

nie prowadzi do uniknięcia ryzyka znaczącego negatywnego oddziaływania na cele 

i przedmioty ochrony tych obszarów. Same zapisy dokumentu nie powodują jednak 

negatywnego oddziaływania. 

Przy obecnych sformułowaniach dokumentu może on być odczytywany jako 

dopuszczenie poborów wód powierzchniowych zachowujących przepływ wg Kostrzewy, 

niezależnie od warunków wynikających z uwarunkowań odrębnych, które każdorazowo 

powinny być indywidualnie badane. Aby uniknąć takiego niekorzystnego pośredniego 

oddziaływania na jakość procedur ocen środowiskowych i wodnoprawnych, należałoby 

wyraźnie zastrzec, że sformułowanie w dokumencie ograniczenie jest tylko jednym z wielu 

ograniczeń, które decydują o możliwości poboru wód lub jej braku. 

 

USTALENIE: Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowało stałe 

obniżanie się poziomu zwierciadła lub ciśnienia tych wód, napływ podziemnych wód słonych, 

pogarszanie się stanu ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenie naturalnego 

zasilania wód powierzchniowych. Dopuszcza się pobór wód podziemnych tylko pod 

warunkiem w/w. Pobór wód podziemnych nie może przekraczać ilości dostępnych do 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego. 

 

ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Ustalenie ma charakter ogólny, jednak 

gdyby było rzeczywiście przestrzegane, zapewniałoby osiągnięcie celów środowiskowych 

i w swoim zakresie zapewniałoby warunki wodne do ochrony obszarów Natura 2000 

zależnych od wód podziemnych. Należy jednak wyraźnie zastrzec, że nie powinno 

następować także okresowe obniżanie się zwierciadła wód podziemnych (lub inne ich zmiany 

ilościowe), którego skutkiem mogłoby być stałe i nieodwracalne pogarszanie się stanu 

ekosystemów zależnych od tych wód. Zjawisko takie może wystąpić np. przy sezonowych 
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poborach wody dla rolnictwa, których skutki wodne są okresowe, ale skutki ekologiczne 

mogą być nieodwracalne. Dotyczy to w szczególności obszarów chroniących siedliska 

przyrodnicze 3260, 7230, 7220, źródliskowy wariant siedliska 91E0, które to siedliska są 

szczególnie wrażliwe na zmiany w wodach podziemnych.  

Należy także zwrócić uwagę, że ewentualne oddziaływania poboru wód na 

ekosystemy oraz na źródła i źródliska mogą mieć charakter lokalny i nie zawsze będą 

odzwierciedlać się w bilansie dla obszarów bilansowych; ani tez w ocenie stanu wód 

podziemnych dla JCWPd. Jednak, zaproponowane brzmienie ustalenia uwzględnia także 

takie oddziaływania lokalne. 

Konieczne jest stosowanie ustalenia także do aktualnie trwającego korzystania z wód, 

także, gdy następuje na podstawie ważnych pozwoleń wodno-prawnych. Nie może być 

osłabiane przez zapisy łagodzące dla obecnie funkcjonujących obiektów, gdyż wówczas 

stałoby się wyraźnie niezgodne z obowiązkiem terminowego osiągnięcia celu 

środowiskowego dla wód i z art. 6(2) dyrektywy siedliskowej w stosunku do obszarów Natura 

2000. W obecnym brzmieniu, mimo ogólności sformułowania, ustalenie z pewnością nie 

generuje oddziaływań negatywnych, a przeciwnie – służy osiągnięciu celu środowiskowego 

dla wód podziemnych i dla obszarów chronionych.  

 

USTALENIE: Wymaga się utrzymania lub przywracania naturalnych warunków 

morfologicznych, w tym w szczególności ciągłości morfologicznej, w zakresie niezbędnym do 

skutecznej ochrony składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie 

odpowiadającym co najmniej dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód. 

Wyznacza się cieki lub ich odcinki istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej, 

dla których z celu środowiskowego wynika wymóg zachowania lub odtworzenia takiej 

ciągłości, do których zalicza się: 

1) cieki lub ich odcinki, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej 

jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału 

ekologicznego wód, wymienione w załączniku 4 do rozporządzenia, 

2) cieki lub ich odcinki, dla których 

d) brak ciągłości morfologicznej zidentyfikowano jako zagrożenie w planach 

ochrony, planach zadań ochronnych bądź zadaniach ochronnych 

ustanowionych dla form ochrony przyrody, 

e) przywrócenie ciągłości morfologicznej zidentyfikowano jako cel ochrony lub 

jako działanie ochronne w planach ochrony, planach zadań ochronnych bądź 

zadaniach ochronnych ustanowionych dla form ochrony przyrody, 
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f) ciągłość morfologiczna jest warunkiem osiągnięcia pożądanego właściwego 

stanu ochrony gatunku lub gatunków dla ochrony których wyznaczono obszar 

Natura 2000.  

Ustala się reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania spełniają wymagania 

pozostałych gatunków ryb, występujących w danym cieku lub jego odcinku, warunkujące 

skuteczność urządzeń udrażniających: 

1) dla cieków lub ich odcinków o których mowa w ust 2 pkt 1), reprezentatywne gatunki ryb 

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia; 

2) dla pozostałych cieków oraz dla pozostałych odcinków cieków jako  reprezentatywne 

gatunki ryb ustala się certę i węgorza. 

Ustala się minimalne warunki techniczne urządzeń udrażniających w zależności od 

reprezentatywnych gatunków ryb. 

Przegradzanie nowymi budowlami cieków dopuszcza się pod warunkiem wyposażenia ich 

w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb reprezentatywnych dla danego cieku, 

Przegradzanie nowymi budowlami piętrzącymi i regulacyjnymi cieków lub ich odcinków 

wskazanych jako szczególnie istotne lub istotne pod względem zachowania ciągłości 

morfologicznej w granicach obszaru dorzecza Wisły dopuszcza się tylko w przypadku 

spełnienia warunków wskazanych w art.38j ustawy Prawo wodne.  Korzystanie z wód 

związane z ich piętrzeniem na ciekach lub ich odcinkach w/w, możliwe jest tylko pod 

warunkiem wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia zapewniające swobodną migrację 

reprezentatywnych gatunków ryb.  

Dopuszcza się korzystanie z wód o którym mowa w ust. 3, na podstawie warunków 

ustalonych w obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych, do czasu pierwszej przebudowy, 

rozbudowy, odbudowy lub zmiany funkcji istniejących obiektów przegradzających ciek 

Dopuszcza się wykonanie i użytkowanie budowli poprzecznej o wysokości progu nie 

większej  niż 0,30 m bez wyposażania jej w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb 

pod warunkiem, że budowla ta wyposażona jest w przelew zapewniający koncentrację 

przepływu wody  przy przepływie SNQ, na głębokość równą wysokości progu i na szerokość 

w poziomie lustra wody równą nie mniej niż 0,30 m. 

 Eksploatacja budowli piętrzących na ciekach musi być prowadzona z zabezpieczeniem 

wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody 

przed spływającymi rybami. 

 

ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Wskazanie rzek „istotnych” wymienionych 

w Załączniku 4 nastąpiło zapewne na podstawie opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów 

udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu 

i potencjału części wód w Polsce (Błachuta i in. red. 2010). Spośród rzek uznanych w tym 
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opracowaniu za „istotne” pominięto jednak, identyfikowane w opracowaniu, dopływy II/III 

rzędu (z wyjątkiem ujętego Welu), np.: 

- dolny bieg Skotawy do Granicznej (km 0,0-23,5), 

- dolny bieg Kamienicy do Paleśnicy (km 0,0-14,2), 

- dolny bieg Bukowiny do Smolnickiego Rowu (km 0,0-11,2) 

- dolny bieg Pogorzelicy do Unieszynki (km 0,0-9,8) 

- dolny bieg Kisewskiej Strugi do Reknicy (km 0,0-5,3) 

- dolny bieg Okalicy do Sopotu (km 0,00-10,5).  

- dolny bieg Bolszewki do Gościciny (km 0,0-4,0) 

Tym samym, Warunki – nie wyznaczając niektórych cieków wyznaczonych 

w cytowanym opracowaniu merytorycznym – stały się niezgodne z celem środowiskowym 

o którym mowa w art. 38d Prawa Wodnego i art. 4(1a) RDW. 

Ponadto, w/w opracowanie w swojej metodzie zakładało klasyfikację poszczególnych 

odcinków rzek na podstawie typologii ichtiofaunistycznej rzek. Powtórzono więc błędy 

i uproszczenia zaklasyfikowania typologicznego rzek. W niektórych miejscach nie do końca 

odzwierciedliło rzeczywiste zróżnicowanie ekologiczne rzek i ich wykorzystanie przez ryby. 

Na przykład, rzeka Łeba jest nawet już obecnie dostępna dla troci i łososia nie tylko do ujścia 

rzeki Węgorzej, ale do piętrzenia w miejscowości Łęczyce, poniżej którego znajdują się 

bardzo duże i cenne tarliska tych gatunków. Warunki do tarła anadromicznych łososiowatych 

istniały i mogłyby istnieć także i wyżej – w rej. Bożegopola Wlk. i powyżej, aż do Stryszej 

Budy. Przykład ten wskazuje, że dokładniejsza analiza konkretnych rzek powinna 

doprowadzić do poprawienia wstępnych wniosków z opracowania Błachuty i in., (2010). 

Formułując Warunki, należało to uczynić, tym bardziej że potrzebne do tego dane znajdują 

się w operatach rybackich i są znane użytkownikom rybackim poszczególnych rzek. 

Po czwarte, w wielu zlewniach kluczowe obszary tarliskowe ryb, zwłaszcza 

łososiowatych, występują nie w cieku głównym, ale na dopływach III lub IV rzędowych. 

W takich przypadkach warunkiem dobrego stanu/potencjału jest ciągłość morfologiczna od 

morza do miejsc tarliskowych, a nie tylko ciągłość wskazanego w załączniku IV cieku 

głównego. Na przykład w zlewni Łeby ważnymi miejscami tarliskowymi łososiowatych są już 

obecnie: Leśna Struga (dopływ Pogorzelicy), Reknica (dopływ Kisewskiej Strugi), Rybnicka 

Struga, Świniucha (dopływy Okalicy). W zlewni Słupi takie znaczenie mają: Kwacza, Gnilna, 

Basienica, Kamieniec, Gleźna, Żelkowa Struga, Żelkowa Woda, stare koryto Skotawy.  

Po piąte, wykazy rzek „istotnych” w zał. IV są ograniczone (zbyt ubogie) nawet względem 

„wojewódzkich programów udrażniania rzek”, prowadząc tym samym do niezgodności 

z celami tych programów. 

Ustalenie dopuszczające przegradzanie cieków innych niż „istotne” nowymi 

przegrodami bez wymogu spełnienia warunków z art. 38j ustawy Prawo Wodne jest 
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niezgodne z celem RDW, jakim jest zapobieżenie wszelkiemu pogarszani stanu wód.  Cieki 

„istotne” zostały wyznaczone na bazie założenia, że przerwanie ciągłości morfologicznej 

w pozostałych ciekach może pogorszyć stan ich wód, ale pogorszenie to nie przekroczy progu 

stanu dobrego. Jednak, dyrektywa wymaga unikania wszelkich pogorszeń, także takich jakie 

nie naruszyłyby stanu (ew. potencjału) dobrego. Ponadto, przy obecnych sformułowaniach 

dokumentu może on być odczytywany jako dopuszczenie przegradzania rzek pod warunkiem 

budowy przepławek, niezależnie od warunków wynikających z uwarunkowań odrębnych, 

które przecież każdorazowo powinny być indywidualnie badane. W szczególności należy 

pamiętać, że przegradzanie rzeki wiąże się zazwyczaj z jej piętrzeniem i skutkuje nie tylko 

przerwaniem ciągłości, ale także głębokimi zmianami hydromorfologicznymi całego odcinka 

rzeki. Aby uniknąć takiego niekorzystnego pośredniego oddziaływania na jakość procedur 

ocen środowiskowych i wodnoprawnych, należałoby wyraźnie zastrzec, że sformułowanie 

w dokumencie ograniczenie jest tylko jednym z wielu ograniczeń, które decydują 

o możliwości poboru wód lub jej braku. 

Ustalenie dopuszczające przegradzanie rzek pod warunkiem budowy przepławek 

może prowadzić do niezgodności z wymogami RDW i prawa wodnego oraz dyrektywy 

siedliskowej i przepisów o ochronie przyrody. Nie ma przepławek o 100% skuteczności, 

dlatego nawet przy zachowaniu wszelkich normatywów, przegroda z przepławką także może 

wywierać znaczące negatywne oddziaływanie na cele środowiskowe dla wód lub/i na cel 

ochrony obszaru Natura 2000, zwłaszcza w kumulacji oddziaływania z innymi obiektami. 

Musi to być badane indywidualnie w postępowaniu ocenowym, a nie a’priori dopuszczane 

Warunkami. Podobnie jak i w innych miejscach, ustalenie, że coś się „dopuszcza” jest w tym 

dokumencie niefortunne i niezgodne z delegacją ustawową – Warunki mają ograniczać, a nie 

dopuszczać korzystanie z wód. 

 

Ustalenie dopuszczające kontynuację aktualnego korzystania z wód w sposób 

powodujący przerwanie ciągłości morfologicznej cieku, do czasu pierwszej przebudowy, 

rozbudowy, odbudowy lub zmiany funkcji istniejących obiektów przegradzających ciek, jest 

niezgodne z terminem osiągnięcia celów środowiskowych dla rzek i tym samym stanowi 

ewidentne naruszenie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Ustalenie wskaźnikowych gatunków ryb może być niewystarczające dla głowacza 

białopłetwego i minogów – są to gatunki wymagające szczególnego typu przepławki o niskich 

progach (bystrotoki zbliżone do naturalnego potoku). 

Rekomenduje się: 

1. Rewizje załącznika 4, z uwzględnieniem nie tylko ogólnopolskiego opracowania 

Błachuty i in. (2010) i uzupełnieniem pominiętych dopływów, ale także 

z uwzględnieniem „wiedzy lokalnej” z operatów rybackich i z wiedzy 
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użytkowników rybackich. Załącznik powinien wymieniać nie tylko ciek główny, ale 

także dopływy mające znaczenie, jako droga do miejsc tarliskowych i miejsca 

tarliskowe. 

2. Skreślenie zapisu dopuszczającego kontynuację korzystania z wód niezgodne 

w wymogami. Należy tu wskazać, że nie spowoduje to automatycznego zakazu 

korzystania z wód na podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. Da 

jednak podstawę prawną do ew. wszczynania procedur uchylania takich pozwoleń 

na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 PW. 

3. Przeredagowanie zapisu dot. przegradzania cieków innych niż „istotne” nowymi 

przegrodami, a także przegradzane cieków istotnych przegrodami z przepławką, 

tak, by nie sugerował on, że warunki dopuszczają takie przegradzanie. 

4.  Dodanie głowacza białopłetwego i minogów do „gatunków wskaźnikowych”, 

ustalenie dla nich odpowiedniego normatywu przepławek i wskazanie rzek, na 

których musiałby on zostać zastosowany. 

 

USTALENIE: Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych: 

1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe, 

2) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz  farmaceutycznych,  

4) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa, 

Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy 

występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej 

niż jednego użytkownika. O wyższości priorytetu, określonego w ust. 1, decyduje niższa 

pozycja liczbowa. 

 

ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Ustalenie narusza art. 6(2), 6(3) i 6(4) 

dyrektywy siedliskowej. W przypadku korzystania z wód mogącego oddziaływać na obszary 

Natura 2000 chroniące ekosystemy wodne i od wody zależne, priorytet zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe może być ustalany 

tylko w ramach koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po indywidualnej 

ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000, po wykazaniu braku rozwiązań alternatywnych 

i pod warunkiem zagwarantowania kompensacji. W obecnym brzmieniu ustalenie skutkuje 

ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 bez spełnienia 

warunków derogacyjnych z art. 6(4) dyrektywy, czego skutkiem powinien być brak 

możliwości zaakceptowania dokumentu w tym kształcie.  

 Dla usunięcia niezgodności, proponuje się przeformułowanie priorytetów w sposób 

następujący: 
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1) na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych w 

stanie nie pogorszonym, 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

socjalno-bytowe, 

3) na odtwarzanie i poprawę stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

4) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz  farmaceutycznych,  

5) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa 

 

USTALENIE: Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych pod warunkiem, 

że nie będzie powodować przekwalifikowania stanu lub potencjału wód odbiornika do 

gorszego. 

Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych będących 

dopływami jezior możliwa jest wyłącznie w przypadku zachowania łącznie następujących 

warunków: 

1) odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym; 

2) ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny; 

3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego w pkt 2 czasu 

dopływu do jeziora. 

Stwierdza się, że dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych 

nieosiągnięciem celów środowiskowych, ich stan nie pozwala na wprowadzenie ścieków 

o wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe dopuszczalne określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm). 

Jednolite części wód zagrożone wskazane są w załączniku nr 7. 

 

ODDZIAŁYWANIE USTALENIA NA ELEMENTY PRZYRODNICZE: Zapobiega ewidentnym przypadkom 

zanieczyszczenia i pogarszania stanu wód. W tym sensie wywiera na stan wód wpływ 

korzystny w porównaniu z „wariantem zerowym” – brakiem dokumentu. 

Jednak, ustalenie nie zapobiega zagrożeniom dla szczególnie wrażliwych na 

zanieczyszczenia i eutrofizację elementów przyrody: skójka gruboskorupowa, elizma wodna, 

jeziora lobeliowe, mezotroficzne jeziora ramieniowe – stan tych elementów przyrodniczych 

może być pogorszony przez odprowadzenie ścieków nawet wówczas, gdy nie nastąpi 

pogorszenie stanu ekologicznego wód. Wymagania tych elementów przyrodniczych są 

wyższe, niż tylko parametry „dobrego stanu wód”. W przypadku, gdy elementy te są 

przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, oddziaływanie na nie byłoby negatywnym 

oddziaływaniem na obszary Natura 2000 i nie można wykluczyć, ze okazałoby się znaczące. 
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Przy obecnych sformułowaniach dokumentu może on być odczytywany jako 

dopuszczenie wprowadzania ścieków niezależnie od warunków wynikających 

z uwarunkowań odrębnych, które każdorazowo powinny być indywidualnie badane. Aby 

uniknąć takiego niekorzystnego pośredniego oddziaływania na jakość procedur ocen 

środowiskowych i wodnoprawnych, należałoby wyraźnie zastrzec, że sformułowanie 

w dokumencie ograniczenie jest tylko jednym z wielu ograniczeń, które decydują 

o możliwości poboru wód lub jej braku. 

Dla zapewnienia skuteczności ustalenia i jego zgodności z wymaganymi celami 

środowiskowymi, konieczne jest stosowanie ustalenia także do aktualnie trwającego 

korzystania z wód, także gdy następuje na podstawie ważnych pozwoleń wodno-prawnych. 

Nie może być osłabiane przez zapisy łagodzące dla obecnie funkcjonujących obiektów, gdyż 

wówczas stałoby się wyraźnie niezgodne z obowiązkiem terminowego osiągnięcia celu 

środowiskowego dla wód i z art. 6(2) dyrektywy siedliskowej w stosunku do obszarów Natura 

2000. Nawet wówczas ustalenie nie wystarcza do osiągnięcia celów środowiskowych, ani 

samo, ani w powiązaniu z innymi elementami mającymi służyć temu celowi. Nie wystarcza 

do poprawy stanu wód i osiągnięcia stanu dobrego, tam gdzie obecnie nie jest on osiągnięty. 

 Dla poprawy efektywności dokumentu i usunięcia niektórych zasygnalizowanych 

wyżej niezgodności, proponuje się, by ustalić, że: 

- ścieki nie mogą w ogóle być odprowadzane do jezior lobeliowych i ich zlewni (lista 

jezior lobeliowych jest znana),  

- w załączniku 7 wskazać nie tylko cieki „zagrożone”, ale także cieki „szczególnie 

wrażliwe” – zaliczając do nich rzeki stanowiące siedlisko przyrodnicze 3260 oraz rzeki 

z występowaniem skójki gruboskorupowej – albo w całości, albo w obszarach Natura 

2000 chroniących te elementy i w częściach zlewni powyżej tych obszarów Natura 

2000. Równocześnie, do wód wrażliwych zaliczyć wszystkie jeziora na obszarach Natura 

2000 chroniących jeziora wraz z ich dopływami. Uzupełnienie takie jest wykonalne na 

podstawie dostępnych danych. 

 

ODDZIAŁYWANIA KORZYSTANIA Z WÓD, KTÓRE MOGĄ BYĆ ISTOTNE DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH, A NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEDMIOTOWYM DOKUMENTEM 

Warunki nie kontrolują pewnych form korzystania z wód, które mogą być istotne dla 

środowiska przyrodniczego i osiągnięcia celów środowiskowych. Do form korzystania z wód 

pozostawionych poza zakresem Warunków należą np. 

- Powszechne korzystanie z wód, w szczególności rekreacja wodna – może wpływać na 

strefę brzegową jezior i na populacje zwierząt związanych z wodami (ptaki, wydra), 

- Rybackie korzystanie z wód (może wpływać np. na jeziora dystroficzne, oligotroficzne, 

mezotroficzne), 
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- Zrzuty wód modyfikujące reżim wodny (istotne np. dla estuariów, rzek 

włosienicznikowych, łąk trzęślicowych), 

- Wprowadzanie wód zamulonych (silnie oddziałuje np. na rzeki włosienicznikowe). 

 
2.4.3. Oddziaływanie na powierzchnie ziemi 

Realizacja założeń przestawiony w projekcie rozporządzenia określającego warunki 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły nie powinny mieć negatywnego wpływu na 

zachowanie powierzchni ziemi. Związane jest to z przedstawionymi założeniami dotyczącymi 

szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód. Mianowicie, jeżeli rozporządzenia narzuca, iż 

dla poszczególnych komponentów wymaga się osiągnięcia celów środowiskowych 

określonych w ustawie Prawo wodne, to automatycznie realizacja tego założenia 

uniemożliwi negatywny wpływ na ten komponent a co za tym idzie również powierzchnie 

ziemi, która bezpośrednio, bądź pośrednio jest związana z elementami, dla których 

wyznaczono cele środowiskowe. 

Zgodnie z rozporządzeniem (dział II) wymaga się by dla jednolitych części wód 

powierzchniowych, sztucznie i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, 

wód podziemnych oraz obszarów chronionych osiągnięte zostały cele środowiskowe. Cele te 

określa art. 38 d, 38e, 38 f ustawy Prawo wodne. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w 

innych rozdziałach prognozy, zapisy rozporządzenia w aktualnym stanie, mogę być 

niewystarczające do osiągnięcia założonych celów. Dlatego wskazano pewne rekomendacje, 

co do zmian niektórych zapisów.  

W rozporządzeniu znajdują się wymagania dotyczące utrzymania lub przywracania 

naturalnych warunków morfologicznych, w tym zwłaszcza ciągłości morfologicznej związanej 

z ochrona składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym, 

co najmniej dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód. 

W tym zakresie może zaistnieć chwilowy negatywny wpływ na poszczególne komponenty 
środowiska, w tym powierzchnie ziemi, dotyczący prowadzony prac budowlanych 
związanych z modernizacją, bądź budową urządzeń służących bezpiecznej wędrówce 
ichtiofauny. W załączniku do rozporządzenia przedstawiono minimalne warunki techniczne 
urządzeń udrażniających (przepławki, rampy kamienne, bystrotoki, przepławki reglowe, 
obejścia) w zależności od reprezentatywnych gatunków ryb. 

Jednakże wpływ będzie ograniczony tylko do etapu wykonawstwa, natomiast sam cel 

wykonywanych prac powinien mieć pozytywny efekt. 
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2.4.4. Oddziaływanie na klimat i stan powietrza 
Realizacja przepisów określonych projektem ocenianego rozporządzenia nie ma 

dostrzegalnego wpływu na zmiany klimatu, czy pogorszenie jakości powietrza w obrębie 

regionu wodnego Dolnej Wisły. Wiadomym jest, że pośrednio realizacja nowych inwestycji 

związanych z infrastrukturą zapewniającą ochronę wód może doprowadzić do zmian 

aktualnego zagospodarowania terenu (np. zwiększenie powierzchni zabudowanych) 

i w efekcie zmienić aktualny mikroklimat obszaru.   

Ponadto realizacja poszczególnych inwestycji, zabudowy umożliwiającej migracje ryb 

związana będzie z krótkotrwały oddziaływaniem na stan powietrza. Emisja zanieczyszczeń 

typowych dla takiego etapu budowy będzie ograniczona tylko do czasu trwania budowy. 

Dlatego można określić, iż oddziaływania te będą mało znaczące i krótkotrwale, uzależnione 

od natężenia prac.  Oddziaływania będą miały charakter lokalny. 

 

Należy zaznaczyć, że wszelkie inwestycje, które w świetle rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) kwalifikują się do oceny oddziaływania na 

środowisko, będą podlegać na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej takiej ocenie. I na 

tym etapie będą określane dokładnie oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska. 

 

2.4.5. Wpływ na klimat akustyczny 
Zapisy projektu rozporządzenia nie mają bezpośrednio wpływu na istotne zmiany 

klimatu akustycznego. 

Samo zagadnienie utrzymania bądź przywracania naturalnych warunków 

morfologicznych cieków nie jest związane z oddziaływaniem na klimat akustyczny. Jednakże 

realizacja tych założeń na etapie budowy może mieć chwilowy wpływ na klimat akustyczny.  

Tak jak w przypadku zanieczyszczeń do powietrza tak i w zakresie oddziaływań 

akustycznych wszelkie etapy budowy, czy modernizacji będą wpływać na klimat akustyczny. 

Należy jednak zaznaczyć, iż na tych etapie eksploatacji będą musiały być przestrzegane 

przepisy art. 113 Ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych, 

które to regulują zagadnienia związane z klimatem akustycznym. 

 

2.4.6. Oddziaływanie na zdrowie ludzi 
Biorąc pod uwagę ogólny wymiar projektu rozporządzenia można stwierdzić, że jego 

zapisy będą nieść za sobą pozytywny efekt, przy jednoczesnym braku negatywnego 

oddziaływania na człowieka. 
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W celu zapewnienia wyższego komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców, niezbędna 

jest realizacja działań pozwalających na utrzymanie i właściwą ochronę elementów 

środowiska przyrodniczego.  

Ochrona komponentu, jakim są wody, zarówno powierzchniowe, jak i podziemne jest 

niezbędna do normalnego funkcjonowania każdego człowiek. Obserwowana zła jakość wód 

oraz zwiększający się deficyt wód stanowi ogromny problem aktualnych czasów. Dlatego też 

realizacji wszelkich działań umożliwiających poprawę jakości wód oraz jej ilości jest 

priorytetem warunkującym zdrowie i odpowiednią jakość życia ludzi. 

Dotrzymanie zapisów projektu rozporządzenia z działu II (szczegółowe wymagania dotyczące 

stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych) umożliwi utrzymanie 

odpowiedniej jakości wód. 

Ponadto w miejscach wyznaczonych do kąpieli, jak również w kąpieliskach spełnienie 

wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

w sprawie prowadzenia nadzoru, nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym 

do kąpieli (Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2011 r.) umożliwi zachowanie tych obszarów 

w odpowiednim stanie. 

Zgodnie z rozporządzeniem woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie 

powinna zawierać zanieczyszczeń w postaci obecności:  

1. skażenia mikrobiologicznego w ilościach przekraczających wymagania, o których 

mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

2. innych organizmów, w tym zakwitu sinic przybierającego postać kożucha, smugi lub 

piany, a także rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego, lub 

3. materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek 

obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, 

tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia osób kąpiących się 

Zatem dotrzymanie warunków określonych rozporządzeniem będzie miało pozytywny wpływ 

na zdrowie i samopoczucie ludzi. 

W treści rozporządzenia w dziale III przedstawiono priorytety w korzystaniu z wód dot. m.in.: 

− zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe, 

− potrzeb produkcji artykułów żywnościowych oraz  farmaceutycznych,  

− potrzeb pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa, 

 Przedstawione priorytety pokazują hierarchiczność potrzeb wykorzystywania wód. 

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia, jako cel najważniejszy przy jednoczesnym 

zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych z produkcją żywności i leków.  
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Kolejnym istotnym elementem rozporządzenia mających wpływ na ludzi są zapisy działu IV 

dot. ograniczeń w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. W rozdziale tym zapisane zostały ograniczenia dotyczące warunków 

wprowadzania ścieków do wód. Dodatkowo wprowadzono zapisy dotyczące poborów wód 

podziemnych, powierzchniowych. Poprzez wprowadzenie tych zapisów dąży się do 

osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, co jednocześnie będzie miało wpływ na ludzi. 

Wpływ ten będzie miał charakter pozytywny. Powszechna świadomość utrzymania dobrej 

jakości wód, będzie również nieść pozytywny wpływ wśród ludności. 

Z przeprowadzonych, w innych rozdziałach prognozy, analiz wynika, iż dotrzymanie 

osiągnięcia zamierzonych celów środowiskowych, przy wskazanych ograniczeniach może być 

niedotrzymane. Jednakże zapisy powinny uniemożliwić pogarszanie jakości tych wód. 

Należy zaznaczyć, iż potencjalne oddziaływania mogą nastąpić podczas etapów 

budowy, gdzie będzie generowany hałas i zanieczyszczenia do powietrza.  

Jednakże wymienione oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały 

i odwracalny. Wyżej wymienione oddziaływania ograniczone będą do czasu trwania budowy. 

 

2.4.7. Oddziaływanie na zabytki i dobra kultury 
Wdrożenie zapisów projektu rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na zabytki 

i dobra kultury. Jednakże, aby dokładnie przeanalizować i określić potencjalne 

oddziaływania, należałoby posiadać dokładną informację o miejscach i zakresie działań. 

Niniejsze rozporządzenia zawiera zapisy dotyczące głównie korzystania z wód, bez 

dokładnego wskazywania miejsc, w którym to korzystanie będzie realizowane. Zatem na tym 

etapie ciężko jest wskazać dokładne wpływy poszczególnych zapisów na zabytki znajdujące 

się w obrębie potencjalnego oddziaływania. 

Często doliny rzeczne w przeszłości były intensywnie zasiedlane z uwagi na dostęp 

wody, dlatego wszelkie prace w okolicach cieków, mogą być przyczyną natrafienia na 

pozostałości tych czasów. Ponadto niektóre z dóbr kultury mogą pojawiać się w tych 

obszarach z uwagi na np.: przemieszczenia tych obiektów w wyniku powodzi. 

Dlatego należy zaznaczyć, iż w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac 

budowlanych związanych z np.: budową nowych obiektów budowli piętrzących, czy 

regulacyjnych należy w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne stosować się do 

wymogów konserwatorskich.  

 

2.4.8. Wpływ na zasoby naturalne 
Zasoby naturalne to elementy przyrody, które mają znaczenie dla funkcjonowania 

człowieka. Wśród nich możemy wyliczyć zasoby odnawialne (np. woda, gleba) 

i nieodnawialne (surowce mineralne, energetyczne). Warunki są narzędziem, który ma 
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kształtować sposobu użytkowania zasobów wodnych zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju regionu, przy jednoczesnym uwzględnieniu realnego interesu publicznego. 

Jednocześnie są narzędziem umożliwiającym realizację działań w celu załagodzenia 

niekorzystnego wpływu, związanego z korzystaniem z wód, na stan tych wód. 

Warunki korzystania z wód są narzędziem, którego głównym celem jest wspomaganie 

osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Zatem wypełnienie zapisów RDW poprzez przygotowanie rozporządzenia umożliwiającego 

dążenie do osiągnięcia celów środowiskowych pozytywnie wpłynie na jakość i zasoby wód, 

które są jednym z podstawowych zasobów naturalnych. 

Zapisy projektu rozporządzenia regulują kwestie dotyczące m.in.: 

− poboru wód powierzchniowych/ podziemnych, 

− odprowadzanie ścieków do wód, 

− realizacji budowli piętrzących i regulacyjnych. 

. 

− „Dopuszcza się pobór wód powierzchniowych tylko w zakresie niepowodującym 

naruszenia wymagania określonego w §5”: „ Wymaga się, by przepływ cieków nie był 

w wyniku korzystania z wód zmniejszany poniżej przepływu nienaruszalnego”. 

W odniesieniu do poboru wód wprowadzono wymagania: 

− „Dopuszcza się pobór wód podziemnych tylko pod warunkiem określonym w §6”: 

”Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowało stałe 

obniżanie się poziomu zwierciadła lub ciśnienia tych wód, napływ podziemnych wód 

słonych, pogarszanie się stanu ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenie 

naturalnego zasilania wód powierzchniowych”. 

− „Pobór wód podziemnych nie może przekraczać ilości dostępnych do 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego.” 

 

− „Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych pod warunkiem, że 

nie będzie powodować przekwalifikowania stanu lub potencjału wód odbiornika do 

gorszego.” 

W odniesieniu do kwestii dot. odprowadzania ścieków wprowadzono wymagania: 

− „Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych będących 

dopływami jezior możliwa jest wyłącznie w przypadku zachowania łącznie 

następujących warunków: odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem 

ziemnym; ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 

godziny; nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego 

czasu dopływu do jeziora.” 
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− „Stwierdza się, że dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych 

zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, ich stan nie pozwala na 

wprowadzenie ścieków o wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe 

dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm). Jednolite części wód zagrożone wskazane są 

w załączniku” 

 

− „Przegradzanie nowymi budowlami cieków dopuszcza się pod warunkiem 

wyposażenia ich w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb 

reprezentatywnych dla danego cieku, zgodnie z zapisami §7 ust. 3 i 4”: „Ustala się 

reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania spełniają wymagania pozostałych 

gatunków ryb, występujących w danym cieku lub jego odcinku, warunkujące 

skuteczność urządzeń udrażniających (…), „Ustala się minimalne warunki techniczne 

urządzeń udrażniających w zależności od reprezentatywnych gatunków ryb zgodnie 

z załącznikiem”. 

W odniesieniu do realizacji piętrzących i regulacyjnych wprowadzono wymagania: 

− „Przegradzanie nowymi budowlami piętrzącymi i regulacyjnymi cieków lub ich 

odcinków wskazanych jako szczególnie istotne lub istotne pod względem zachowania 

ciągłości morfologicznej w granicach obszaru dorzecza Wisły dopuszcza się tylko 

w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art.38j ustawy Prawo wodne”. 

Ochrona jakości i zasobów wód poprzez wdrożenie zapisów rozporządzenia będzie 

miała pozytywny wpływ na zasoby naturalne.  

 

2.4.9. Wpływ na krajobraz 
Analizowany obszar regionu wodnego Dolnej Wisły odznacza się wysokimi walorami 

krajobrazowymi, związanymi z występującą tu dużą powierzchnią lasów oraz dużym 

udziałem wód powierzchniowych. 

Największe kompleksy leśne występują na równinach zachodniej części regionu (Bory 

Tucholskie) oraz w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą 

i w dolinie Brdy.  

Wprowadzanie nowych obiektów do krajobrazu może się wiązać z oddziaływaniem 

zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. 

W przypadku wprowadzania do środowiska obiektów odpowiednio 

zagospodarowanych, dopasowanych swoją kubaturą do istniejącego krajobrazu, 

oddziaływanie na krajobraz terenu jest niezauważalne. Dlatego też przy jakichkolwiek 
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inwestycjach, zadaniach należy pamiętać o odpowiednim zagospodarowaniu terenu wokół 

obiektu, lub wybudowaniu obiektu w takiej formie, by nie zakłócać istniejącego stanu 

krajobrazu.  

Biorąc pod uwagę zakres realizacji postanowień projektu rozporządzenia oraz aktualny 

wyżej opisany stan krajobrazu można stwierdzić, iż wystąpienie negatywnych oddziaływań 

w tym zakresie nie powinno mieć miejsca. Dążenie do osiągnięcia wskazanych prawem celów 

środowiskowych powinno wpływać pozytywnie na krajobraz terenu.  

Niezmiernie ważnym elementem jest utrzymanie odpowiedniej jakości środowiska 

przyrodniczego, który ma ogromny wpływ na walory krajobrazowe analizowanego obszaru. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż zapisy rozporządzenia nie zawsze przyczynią się do 

osiągania celów środowiskowych dla obszarów chronionych. Dlatego niezmiernie ważne jest 

by przeanalizować te zagadnienia w kontekście zapisanych wniosków i zweryfikowania 

rozporządzenia.  

 

2.4.10. Oddziaływania skumulowane 
Wielkość oddziaływania skumulowanego będzie zależna od liczby zadań 

przewidzianych do realizacji na danym obszarze. W miejscach dużej kumulacji zadań 

oddziaływanie to będzie miało większy efekt, natomiast w przypadku zadań o małym 

zakresie ingerencji w środowisko naturalne nawet przy większej ilości zadań będzie ten efekt 

mniejszy a czasem nawet pomijalny. 
Niniejsze rozporządzenie zawiera ogólne zapisy regulujące głównie pobory wód, 

wprowadzania ścieków, czy przywracania ciągłości morfologicznej cieków. Zatem na tym 

etapie ciężko jest określić wielkość oddziaływań skumulowanych odnosząc się do 

poszczególnych obszarów regionu wodnego. 

Na etapie prognozy można jedynie zasygnalizować możliwość takiego wpływu. Bowiem 

dodatkowe działania inwestycyjne, zwłaszcza realizowane równocześnie zwiększają wielkość 

oddziaływania i kumulowania się na poszczególne komponenty środowiska.  

Oddziaływania te mogę mieć wpływ zarówno na elementy przyrodnicze środowiska, 

jak również generować oddziaływania, na jakość powietrza i klimat akustyczny a przez to na 

zdrowie i komfort życia ludzi. 

Ponadto zgodnie z zapisami przyjętych już dokumentów, realizowane są na niniejszym 

obszarze m.in. zadnia: 

I. Zgodnie z Programem Działań dla Scalonych Części Wód Powierzchniowych w Regionie 

Wodnym Dolnej Wisły: 

Dla poszczególnych scalonych części wód wyznaczono do realizacji zadania z 5 kategorii 

działań: 

 Działania organizacyjno – prawne i edukacyjne 
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 Gospodarka komunalna 

 Kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód 

zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej 

 Rolnictwo i leśnictwo 

 Zagospodarowanie przestrzenne 

Realizacja powyższych zadań wraz z zapisami projektu rozporządzenia może być 

źródłem kumulowania się oddziaływań, w zakresie wyznaczania korzystania z wód 

wykraczającym poza zadania realizowane z programu. Bowiem rozporządzenie ma 

właśnie wspomagać realizacje tych działań.  

II. Zgodnie z Wojewódzkimi programami udrażniania rzek: 

Planuje się do realizacji przepławki dla ryb. Programy te wskazują potrzebę udrożnienia 

niektórych cieków, w związku z zakłóceniem ciągłości biologicznej tych cieków przez 

urządzenia hydrotechniczne. 

Porównując zadania z zapisami rozporządzenia, które wskazuje cieki, którym należy 

przywrócić ciągłości morfologiczną, można zauważyć powielanie się niektórych zadań 

wiec zakres kumulacji oddziaływań będzie ograniczony do działań, które się różnią 

w obydwu dokumentach. Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z sugestiami zwartymi 

w prognozie wykaz rzek z ocenianego rozporządzenia powinien być uzupełniony 

w zakresie wskazanym programami udrażniania rzek. Zatem skala oddziaływania 

powinna być znacznie ograniczona, przy założeniu uwzględnienia uwag. 

III. Program małej retencji województw 

Głównym celem programów jest poprawa stosunków wodnych w obrębie obszarów 

wodno-błotnych, na terenach rolniczych i leśnych, z uwzględnieniem ich potrzeb 

wodnych oraz zwiększenie zasobów dyspozycyjnych oraz regulacja stanów wód 

powierzchniowych i gruntowych. 

Realizacja tych zadań może powodować efekt kumulacji oddziaływań. 

 
Ponadto powstanie nowych obiektów związanych z nowymi budowlami piętrzącymi, bądź 

regulacyjnymi, może powodować efekt kumulacji oddziaływań z obiektami już aktualnie tam 

występującymi. 

 

2.4.11. Potencjalne oddziaływania transgraniczne 
 Region wodny Dolnej Wisły obejmuje zlewnię Wisły poniżej Włocławka, od ujścia do 

Morza Bałtyckiego, a także zlewnie rzek uchodzących do Bałtyku na zachód od ujścia Wisły, 

po rzekę Słupia włącznie oraz na wschód od ujścia Wisły, po rzekę Pasłęka włącznie. Główną 

osią hydrograficzną i morfologiczną regionu wodnego Dolnej Wisły jest rzeka Wisła (tj. ok. 
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70, 3% powierzchni regionu). Pozostałą część powierzchni regionu wodnego stanową zlewnie 

rzek przymorza (www.rzgw.gda.pl).  

 Zatem obszar regionu obejmuje zlewnie, które bezpośrednio są związane z wodami 

Bałtyku. W związku z powyższym i z faktem, iż Wisła jest rzeką, która odprowadza z terenu 

Polski wody do Bałtyku, nie da się pominąć silnego powiązania działań realizowanych na 

terenie regionu wodnego Dolnej Wisły z wpływem na wody Bałtyku. 

Możliwe transgraniczne oddziaływanie dokumentu występuje i dotyczy trzech sfer: 

1. Odprowadzania ścieków do wód, co może mieć wpływ na eutrofizację i czystość 

akwenu Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio lub pośrednio uchodzą cieki 

będące odbiornikami tych ścieków. 

2. Wpływu dokumentu, na jakość siedlisk tarłowych ryb anadromicznych, 

wchodzących na tarło do rzek z Morza Bałtyckiego.  

3. Wpływu dokumentu, na jakość obszarów wodno-błotnych stanowiących miejsca 

przystankowe i żerowiskowe na międzynarodowych trasach migracji ptaków 

(w szczególności dot. szlaku migracyjnego wzdłuż wybrzeża Bałtyku). 

W obu przypadkach mamy jednak doczynienia z transgranicznym aspektem oddziaływań, 

które i tak są dalej rozważane i identyfikowane. 

 

2.4.12. Podsumowanie oddziaływań 
Tabela 2.4.12/1. Podsumowanie oddziaływań 

Poszczególne 
komponenty 

Typ oddziaływań  Etap budowy Etap eksploatacji 

bezpośrednie woda Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi emisja 
zanieczyszczeń  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

pośrednie Oddziaływania 
związane z pracą 
maszyn budowlanych 

brak 

stały Brak Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

okresowe Emisja zanieczyszczeń 
podczas budowy 

Awarie potencjalnych 
urządzeń 

pierwotne Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
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Poszczególne 
komponenty 

Typ oddziaływań  Etap budowy Etap eksploatacji 

wyniku emisji 
zanieczyszczeń  

czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

wtórne Oddziaływania 
związane  
z dokonanymi 
zmianami podczas 
budowy  

Oddziaływania 
związane z 
elementami rozkładu 
emitowanych 
zanieczyszczeń, 
dodatkowo 
oddziaływania 
wynikające z 
wcześniejszego 
przekształcenia 
środowiska 

przyroda bezpośrednie Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi emisja 
zanieczyszczeń  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

 pośrednie Oddziaływania 
związane z pracą 
maszyn budowlanych 

brak 

 stały Brak Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

 okresowe Emisja zanieczyszczeń 
podczas budowy 

Awarie potencjalnych 
urządzeń 

 pierwotne Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 
wyniku emisji 
zanieczyszczeń  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

 wtórne Oddziaływania 
związane  
z dokonanymi 
zmianami podczas 
budowy  

Oddziaływania 
związane z 
elementami rozkładu 
emitowanych 
zanieczyszczeń, 
dodatkowo 
oddziaływania 
wynikające z 
wcześniejszego 
przekształcenia 
środowiska 

bezpośrednie Powierzchnia 
ziemi 

Oddziaływania 
związane z realizacją 

Oddziaływania 
związane z 
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Poszczególne 
komponenty 

Typ oddziaływań  Etap budowy Etap eksploatacji 

zadań, w wyniku 
których wystąpi emisja 
zanieczyszczeń  

przekształcaniem 
terenu, w wyniku 
nowych przedsięwzięć 

pośrednie Oddziaływania 
związane z pracą 
maszyn budowlanych 

brak 

stały brak Oddziaływania 
związane z 
przekształcaniem 
terenu, w wyniku 
nowych przedsięwzięć 

okresowe Emisja zanieczyszczeń 
podczas budowy 

Awarie potencjalnych 
urządzeń 

pierwotne Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 
wyniku emisji 
zanieczyszczeń  

Oddziaływania 
związane z 
przekształcaniem 
terenu, w wyniku 
nowych przedsięwzięć 

wtórne Oddziaływania 
związane  
z dokonanymi 
zmianami podczas 
budowy  

Oddziaływania 
związane z 
elementami rozkładu 
emitowanych 
zanieczyszczeń, 
dodatkowo 
oddziaływania 
wynikające z 
wcześniejszego 
przekształcenia 
środowiska 

bezpośrednie Klimat i 
powietrze 

Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, w wyniku 
których wystąpi emisja 
zanieczyszczeń  

brak 

pośrednie Oddziaływania 
związane z pracą 
maszyn budowlanych 

brak 

stały Brak brak 
okresowe Emisja zanieczyszczeń 

podczas budowy 
Awarie potencjalnych 
urządzeń 

pierwotne Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 
wyniku emisji 
zanieczyszczeń  

brak 

wtórne Oddziaływania 
związane  
z dokonanymi 
zmianami podczas 
budowy  

brak 

bezpośrednie Zdrowie ludzi Oddziaływania Oddziaływania 
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Poszczególne 
komponenty 

Typ oddziaływań  Etap budowy Etap eksploatacji 

związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi emisja 
zanieczyszczeń  

związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód,  

pośrednie Oddziaływania 
związane z pracą 
maszyn budowlanych 

brak 

stały brak Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód,  

okresowe Emisja zanieczyszczeń 
podczas budowy 

Awarie potencjalnych 
urządzeń 

pierwotne Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 
wyniku emisji 
zanieczyszczeń  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód,  

wtórne brak  brak 
bezpośrednie Klimat 

akustyczny 
Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi emisja 
hałasu 

Oddziaływania 
związane z pracą 
nowych urządzeń 

pośrednie Oddziaływania 
związane z pracą 
maszyn budowlanych 

brak 

stały Brak Oddziaływania 
związane z pracą 
nowych urządzeń 

okresowe Emisja hałasu podczas 
budowy 

Awarie potencjalnych 
urządzeń 

pierwotne Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 
wyniku emisji hałasu 

Oddziaływania 
związane z pracą 
nowych urządzeń 

wtórne brak  brak 
bezpośrednie Zabytki i 

dobra kultury 
Brak Brak 

pośrednie Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi emisja 
zanieczyszczeń  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją zanieczyszczeń 

stały Brak Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi emisja 
zanieczyszczeń 

okresowe Emisja zanieczyszczeń 
podczas budowy 

Awarie potencjalnych 
urządzeń 

pierwotne Oddziaływania Oddziaływania 
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Poszczególne 
komponenty 

Typ oddziaływań  Etap budowy Etap eksploatacji 

związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 
wyniku emisji 
zanieczyszczeń  

związane z dodatkową 
emisją zanieczyszczeń 

wtórne Brak brak 
Zasoby 
naturalne 

bezpośrednie Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi emisja 
zanieczyszczeń  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

pośrednie Oddziaływania 
związane z pracą 
maszyn budowlanych 

brak 

stały Brak Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

okresowe Emisja zanieczyszczeń 
podczas budowy 

Awarie potencjalnych 
urządzeń 

pierwotne Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 
wyniku emisji 
zanieczyszczeń  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
emisją ścieków do 
wód, poborem wód, 
czy budową urządzeń 
piętrzących i 
regulacyjnych 

wtórne Oddziaływania 
związane  
z dokonanymi 
zmianami podczas 
budowy  

Oddziaływania 
związane z 
elementami rozkładu 
emitowanych 
zanieczyszczeń, 
dodatkowo 
oddziaływania 
wynikające z 
wcześniejszego 
przekształcenia 
środowiska 

Krajobraz bezpośrednie Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi 
przekształcenie terenu  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
zabudową 

pośrednie Brak brak 
stały Brak Oddziaływania 

związane z dodatkową 
zabudową 

okresowe Oddziaływania brak 
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Poszczególne 
komponenty 

Typ oddziaływań  Etap budowy Etap eksploatacji 

związane z realizacją 
zadań, w wyniku  
których wystąpi 
przekształcenie terenu 

pierwotne Oddziaływania 
związane z realizacją 
zadań, podczas prac 
budowlanych w 
wyniku których 
wystąpi 
przekształcenie terenu  

Oddziaływania 
związane z dodatkową 
zabudową 

wtórne Brak  brak 

 
Wśród określonych oddziaływań można jeszcze wyróżnić oddziaływania: 

− pozytywne (niepogarszanie jakości wód, przywrócenie ciągłości morfologicznej cieków, 

przy odpowiednich korektach zapisów rozporządzenia), 

− negatywne (przekształcenie powierzchni terenu, zniszczenie szaty roślinnej, emisja 

zanieczyszczeń do powietrza, hałas, oddziaływanie na niektóre elementy przyrody 

w przypadku braku realizacji wskazań zawartych w prognozie). 

 

2.5. Potencjalne zmiany aktualnego stanu środowiska w przypadku 

braku realizacji dokumentu  
 Dokument dotyczy całego regionu wodnego Dolnej Wisły i zawiera regulacje dotyczące 

w podobnym stopniu wszystkich wód na tym obszarze. Nie ma podstaw do wskazywania 

fragmentów tego obszaru, które w szczególnym stopniu byłyby dotknięte znaczącym 

oddziaływaniem, ani też fragmentów, na których takie oddziaływanie można by z góry 

wykluczyć. Co najwyżej, istnieją elementy środowiska, w tym struktury przyrodnicze, bardziej 

i mniej wrażliwe na oddziaływania, jakie będą generowane wskutek realizacji dokumentu. To 

zagadnienie jest dalej identyfikowane w innych częściach Prognozy. Dlatego charakterystyka 

elementów środowiska dotyczy całego regionu wodnego. 

 

Jednakże można w tym punkcie przeprowadzić ogólne rozważania dotyczące potencjalnych 

zmian w przypadku braku realizacji dokumentu na dwóch płaszczyznach: 

1. Skutki braku realizacji dokumentu w odniesieniu do zapisów prawa, 

2. Skutki potencjalnych zmian środowiska w przypadku braku rozporządzenia. 

 Analiza dotycząca pierwszego zapisu jest niezbędna w celu uwidocznienia ważności 

dokumentu, jakim są warunki korzystania z wód regionu wodnego. Warunki korzystania 

z wód regionu wodnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne są 

podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami. 
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Jednocześnie są ważnym instrumentem zarządzania zasobami wodnymi. Stanowią 

nadrzędny dokument nad pozwoleniami wodnoprawnymi.  

Warunki korzystania z wód są narzędziem, którego głównym celem jest wspomaganie 

osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej

1. Umożliwi wypełnienie zapisów PW w zakresie dot. opracowania kolejnego 

dokumentu dotyczącego gospodarowania wodami. 

 w wyniku realizacji polityki 

i działań umożliwiających niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz optymalizację 

rezultatów wprowadzenia programów działań, których głównym zadaniem jest usuwanie 

niekorzystnych zmian w stanie wód oraz ograniczanie niekorzystnych presji mogących 

prowadzić do pogorszenia stanu wód. 

Zatem opracowanie warunków regionu wodnego Dolnej Wisły: 

2.  Umożliwi realizację zadania wskazanego w PGW dorzecza Wisły oraz Programu 

wodno- środowiskowego kraju, w których to dokumentach w ramach zadania 

zawartego w kategorii: Działania organizacyjno – prawne i edukacyjne występuje 

działanie związane z opracowaniem warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

Zatem realizacja warunków korzystania z wód regionu wodnego jest dokumentem 

wymaganym, koniecznym do opracowania i wdrożenia. 

 Natomiast w odniesieniu do skutków środowiskowych związanych z brakiem realizacji 

rozporządzenia, należy podkreślić, iż zapisy te mają umożliwić osiągnięcie założonych celów 

środowiskowych. Zatem brak rozporządzenia, skutkuje brakiem dokumentu 

wspomagającego dążenie do wypełniania tych celów. 

W rozporządzeniu m.in. znajdują się zapisy: 

− „Wymaga się, by przepływ cieków nie był w wyniku korzystania z wód zmniejszany 

poniżej przepływu nienaruszalnego”, 

− „Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowało stałe 

obniżanie się poziomu zwierciadła lub ciśnienia tych wód, napływ podziemnych wód 

słonych, pogarszanie się stanu ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenie 

naturalnego zasilania wód powierzchniowych”. 

− „Wymaga się utrzymania lub przywracania naturalnych warunków morfologicznych, 

w tym w szczególności ciągłości morfologicznej, w zakresie niezbędnym do skutecznej 

ochrony składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie 

odpowiadającym, co najmniej dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu 

wód”. 

− „Ustala się minimalne warunki techniczne urządzeń udrażniających w zależności od 

reprezentatywnych gatunków ryb zgodnie z załącznikiem” do rozporządzenia,  
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− „Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych pod warunkiem, że 

nie będzie powodować przekwalifikowania stanu lub potencjału wód odbiornika do 

gorszego”, 

− „Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych będących 

dopływami jezior możliwa jest wyłącznie w przypadku zachowania łącznie 

następujących warunków: odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem 

ziemnym; ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 

godziny; nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego 

czasu dopływu do jeziora”, 

− „Stwierdza się, że dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych 

zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, ich stan nie pozwala na 

wprowadzenie ścieków o wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe 

dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm). Jednolite części wód zagrożone wskazane są 

w załączniku” 

− „Przegradzanie nowymi budowlami cieków dopuszcza się pod warunkiem 

wyposażenia ich w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb 

reprezentatywnych dla danego cieku (…)”, 

− „Korzystanie z wód związane z ich piętrzeniem na ciekach lub ich odcinkach (…), 

możliwe jest tylko pod warunkiem wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia 

zapewniające swobodną migrację reprezentatywnych gatunków ryb”.  

− „Dopuszcza się pobór wód podziemnych tylko pod warunkiem określonym w §6: 

„Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowało stałe 

obniżanie się poziomu zwierciadła lub ciśnienia tych wód, napływ podziemnych wód 

słonych, pogarszanie się stanu ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenie 

naturalnego zasilania wód powierzchniowych”, 

− „Pobór wód podziemnych nie może przekraczać ilości dostępnych do 

zagospodarowania zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego”. 

 

 Wskazane powyżej zapisy rozporządzenia oraz wskazane do uzupełnienia elementy, 

będą jednym z elementów umożliwiających dążenie do poprawy jakości wód/bądź 

niepogarszania jej jakości oraz zapewnieniu ciągłości morfologicznej rzek.  

Zatem brak realizacji warunków korzystania z wód, będzie powodować oddalanie się od 

osiągania wyznaczonych celów i nie będzie sprzyjać poprawie jakości wód.  
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3. OCENA DOKUMENTU Z UWAGI NA ODDZIAŁYWANIA NA 

POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

3.1. Możliwość osiągnięcia zamierzonych celów 
Jak już wcześniej wspomniano warunki korzystania z wód regionu wodnego stanowią: 

I. narzędzie do kształtowania sposobu użytkowania zasobów wodnych zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu, przy jednoczesnym uwzględnieniu 

realnego interesu publicznego.  

II. narzędzie umożliwiające realizację działań w celu załagodzenia niekorzystnego 

wpływu, związanego z korzystaniem z wód, na stan tych wód. 

 

Warunki korzystania z wód są narzędziem, którego głównym celem jest wspomaganie 

osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w wyniku realizacji polityki 

i działań umożliwiających niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz optymalizację 

rezultatów wprowadzenia programów działań, których głównym zadaniem jest usuwanie 

niekorzystnych zmian w stanie wód oraz ograniczanie niekorzystnych presji mogących 

prowadzić do pogorszenia stanu wód. 

Programy działań, które nastawione są na działania naprawcze, w stosunku do 

zaistniałych już niekorzystnych zmian w środowisku wodnym, mają być wspomagane 

warunkami przy wdrażaniu tych działań i nie pozwalać na zaistnienie sytuacji pogarszania 

środowiska w przyszłości (Tyszewski S., i in., 2008). 

W odniesieniu do pkt. I przeanalizowano, czy projekt rozporządzenia stanowi narzędzie 

kształtowania sposobu użytkowania zasobów wodnych zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju regionu, przy jednoczesnym uwzględnieniu realnego interesu publicznego: 

1. w rozporządzeniu znajdują się ograniczenia dotyczące korzystania z wód, 

narzucające zasady korzystania z tych wód, co stanowi pewien sposób 

użytkowania zasobów wód w ramach regionu. 

2. w rozporządzeniu znajdują się również wyznaczone priorytety w korzystaniu 

z wód, pokazujące potrzebę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia oraz cele socjalno-bytowe przy jednoczesnym wskazaniu potrzeb 

gospodarki i rolnictwa. 

Zatem można stwierdzić, że rozporządzenie stanowi narzędzie do kształtowania sposobu 

użytkowania zasobów wodnych przy jednoczesnym uwzględnieniu realnego interesu 

publicznego. Należy pamiętać, iż na analizowanym obszarze ponad 61% stanowią tereny 

rolne (tj. prawie 2 145 ha). Dodatkowo rozwinięte też są inne gałęzie gospodarki tj.: 

turystyka i rekreacja, leśnictwo, infrastruktura o znaczeniu ponadregionalnym (transport 
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morski, lotniczy i lądowy). Dlatego zapotrzebowanie na wody związane jest nie tylko 

z funkcjonowanie społeczności, ale także z rozwojem rolnictwa i innych gałęzi gospodarki. 

 
W odniesieniu do pkt. II można zauważyć, że zapisy projektu rozporządzenia regulują kwestie 

dotyczące poboru wód, wprowadzania ścieków, czy też budowy nowych budowli piętrzących 

i regulacyjnych. W rozporządzeniu zezwolono na w/w działania, przy pewnych 

ograniczeniach, które właśnie mają wpływ, bądź to na jakość, bądź na poziom wód: 
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Tabela 3.1./1. Działania oraz ograniczenia wynikające z projektu rozporządzenia 
Działanie Ograniczenie Komentarz 

Pobór wód 

powierzchniowych 

− dopuszcza się pobór wód powierzchniowych tylko w zakresie nie 
powodującym  zmniejszania przepływu poniżej przepływu 
nienaruszalnego; 

−  wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa od 
wielkości obliczonej zgodnie z metodą wskazaną w załączniku 
rozporządzenia; 

− przy ustalaniu w pozwoleniach wodnoprawnych wymagań 
wynikających z konieczności zachowania przepływu 
nienaruszalnego wprowadza się obowiązek określenia oprócz 
wartości przepływu nienaruszalnego również sposobu jego 
realizacji; 

− wprowadzenie takiego zapisu jest niezbędnym elementem 
regulującym wielkość poborów, zapewniającym właściwy dla 
założonego stanu cieku przepływ, którego wielkość i jakość, ze 
względu na zachowanie tego stanu, nie może być naruszony; 

− jednakże korzystanie z wód zgodne z proponowanym ustaleniem 
stanowiłoby istotną poprawę w stosunku do stanu obecnego 
(wariant stosowania dokumentu ma przewagę nad wariantem 
zerowym, gdyby dokument nie istniał), ale niewystarczającą dla 
osiągnięcia celów środowiskowych, w szczególności celów dla 
obszarów chronionych. Zgodność z proponowanymi warunkami nie 
gwarantuje uniknięcia spowodowania, przez pobór wód, szkody w 
wodach w sensie przepisów o zapobieganiu i naprawie szkodom w 
środowisku. 
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Korzystanie z wód 

podziemnych 

− w wyniku korzystania z wód podziemnych nie może następować 
stałe obniżanie się poziomu zwierciadła lub ciśnienia tych wód, 
napływ podziemnych wód słonych, pogarszanie się stanu 
ekosystemów zależnych od tych wód, ani zmniejszenie 
naturalnego zasilania wód powierzchniowych; 

− dopuszcza się pobór wód podziemnych tylko pod warunkiem, że 
pobór wód podziemnych nie będzie przekraczać ilości 
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych 
ustalonych dla obszaru bilansowego. 

− wprowadzenie zapisu, powinno umożliwiać utrzymania wód na 
odpowiednim poziomie, nie doprowadzając do obniżenia 
zwierciadła wody i nie będzie negatywnie wpływać na poziom wód 
powierzchniowych, które są zasilane przez wody podziemne.   
Utrzymanie wód podziemnych na odpowiednim poziomie, umożliwi 
również utrzymanie we właściwym stanie ekosystemów, które są 
zależne od tych wód;  

− ograniczenie dot. poboru wód w ilościach nieprzekraczających ilości 
dostępnych do zagospodarowania, ustalonych dla obszaru 
bilansowego, jest warunkiem, aby ilość tych wód nie przekroczyła 
zasobów dyspozycyjnych obliczonych dla analizowanego obszaru. 
Zgodnie z przeprowadzonym bilansem wodnogosporadczym 
regionu (Herbich, 2012) zasoby dyspozycyjne wód podziemnych 
ustalono w ilości 2335 tys. m3/d; 

− ustalenie ma charakter ogólny, jednak w momencie przestrzegania, 
zapewniałoby osiągnięcie celów środowiskowych i w swoim 
zakresie zapewniałoby warunki wodne do ochrony obszarów 
Natura 2000 zależnych od wód podziemnych. Należy jednak 
wyraźnie zastrzec, że nie powinno następować także okresowe 
obniżanie się zwierciadła wód podziemnych (lub inne ich zmiany 
ilościowe), którego skutkiem mogłoby być stałe i nieodwracalne 
pogarszanie się stanu ekosystemów zależnych od tych wód. 
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Wprowadzanie 

ścieków 

− dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych 
pod warunkiem, że nie będzie powodować przekwalifikowania 
stanu lub potencjału wód odbiornika do gorszego; 

− wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub urządzeń 
wodnych będących dopływami jezior możliwa jest wyłącznie w 
przypadku zachowania łącznie następujących warunków: odpływ 
ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym; ścieki 
dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 
24 godziny; nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu 
zapewnienia wymaganego czasu dopływu do jeziora; 

− stwierdza się, że dla wszystkich jednolitych części wód 
powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, ich stan nie pozwala na wprowadzenie ścieków 
o wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe 
dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm).  

− zapis ten umożliwi utrzymanie wód w jakości odpowiadającej 
aktualnemu stanowi i potencjałowi. Zgodnie z  celami 
środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych 
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione – stan 
jednolitej części wód powinien być dobry, dla sztucznych i silnie 
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych – potencjał 
jednolitej części wód powinien być dobry. Zatem wprowadzanie 
ścieków do wód powierzchniowych pod warunkiem 
niepogorszenia, stanu, potencjału wód, pozwoli częściowo na 
wypełnienie tego celu.  

− wprowadzenie zapisu dotyczącego jednolitych części wód 
powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych – ograniczy pogarszanie jakości tych wód, poprzez 
zaostrzony zapis. 

− jednak, ustalenie nie zapobiega zagrożeniom dla szczególnie 
wrażliwych na zanieczyszczenia i eutrofizację elementów przyrody: 
skójka gruboskorupowa, elizma wodna, jeziora lobeliowe, 
mezotroficzne jeziora ramieniowe – stan tych elementów 
przyrodniczych może być pogorszony przez odprowadzenie ścieków 
nawet wówczas, gdy nie nastąpi pogorszenie stanu ekologicznego 
wód. Wymagania tych elementów przyrodniczych są wyższe, niż 
tylko parametry „dobrego stanu wód”; 

− przy obecnych sformułowaniach dokumentu może on być 
odczytywany jako dopuszczenie wprowadzania ścieków niezależnie 
od warunków wynikających z uwarunkowań odrębnych, które 
każdorazowo powinny być indywidualnie badane. 
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Piętrzenie, 

regulacja cieków – 

budowa nowych 

urządzeń, budowli 

− przegradzanie nowymi budowlami cieków dopuszcza się pod 
warunkiem wyposażenia ich w urządzenia zapewniające 
swobodną migrację ryb reprezentatywnych dla danego cieku;  

− przegradzanie nowymi budowlami piętrzącymi i regulacyjnymi 
cieków lub ich odcinków wskazanych, jako szczególnie istotne 
lub istotne pod względem zachowania ciągłości morfologicznej w 
granicach obszaru dorzecza Wisły dopuszcza się tylko w 
przypadku spełnienia warunków wskazanych w art.38j ustawy 
Prawo wodne; 

− korzystanie z wód związane z ich piętrzeniem na ciekach lub ich 
odcinkach o których mowa w § 7 ust. 2, możliwe jest tylko pod 
warunkiem wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia 
zapewniające swobodną migrację reprezentatywnych gatunków 
ryb;  

− dopuszcza się korzystanie z wód na podstawie warunków 
ustalonych w obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych, do 
czasu pierwszej przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub zmiany 
funkcji istniejących obiektów przegradzających ciek; 

− dopuszcza się wykonanie i użytkowanie budowli poprzecznej o 
wysokości progu nie większej  niż 0,30 m bez wyposażania jej w 
urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb pod 
warunkiem, że budowla ta wyposażona jest w przelew 
zapewniający koncentrację przepływu wody  przy przepływie 
SNQ, na głębokość równą wysokości progu i na szerokość w 
poziomie lustra wody równą nie mniej niż 0,30 m; 

− eksploatacja budowli piętrzących na ciekach musi być 
prowadzona z zabezpieczeniem wlotów do elektrowni wodnych, 
kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed 
spływającymi rybami. 

− W rozporządzeniu nie wskazano wszystkich rzek „istotnych” do 
przywracania ciągłości morfologicznej, tym samym, Warunki – nie 
wyznaczając niektórych cieków wyznaczonych w opracowaniu 
merytorycznym38

− ustalenie dopuszczające przegradzanie cieków innych niż „istotne” 
nowymi przegrodami bez wymogu spełnienia warunków z art. 38j 
ustawy Prawo Wodne jest niezgodne z celem RDW, jakim jest 
zapobieżenie wszelkiemu pogarszani stanu wód.  Ponadto, przy 
obecnych sformułowaniach dokumentu może on być odczytywany 
jako dopuszczenie przegradzania rzek pod warunkiem budowy 
przepławek, niezależnie od warunków wynikających z 
uwarunkowań odrębnych, które przecież każdorazowo powinny być 
indywidualnie badane; 

 – stały się niezgodne z celem środowiskowym o 
którym mowa w art. 38d Prawa Wodnego i art. 4(1a) RDW. 

− ustalenie dopuszczające kontynuację aktualnego korzystania z wód 
w sposób powodujący przerwanie ciągłości morfologicznej cieku, 
do czasu pierwszej przebudowy, rozbudowy, odbudowy lub zmiany 
funkcji istniejących obiektów przegradzających ciek, jest niezgodne 
z terminem osiągnięcia celów środowiskowych dla rzek i tym 
samym stanowi ewidentne naruszenie wymogów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej.  

                                                      
38 „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce” (Błachuta i in. red. 

2010) 
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Zatem zapisy rozporządzenia oprócz zapisów dotyczących korzystania z wód 

zawierają również zapisy, które ograniczają częściowy wpływ związany z tym korzystaniem, 

dążąc do utrzymania tego wpływu na poziomie akceptowalnym. Jednakże w niektórych 

przypadkach zapisy te są niewystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów 

środowiskowych. 

 

Osiąganie celów środowiskowych 

W odniesieniu do głównego celu warunków korzystania z wód regionu: tj. 

wspomagania osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej 

przeprowadzono dalszą analizę. W rozporządzeniu znajdują się zapisy dotyczące 

szczegółowych wymagań dla stanu wód, wynikających z ustalonych celów środowiskowych: 

− dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub 

silnie zmienione – cel: ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód; 

− dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych – cel: 

ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak, aby osiągnąć dobry 

potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych 

jednolitych części wód powierzchniowych; 

− jednolitych części wód podziemnych – cel: zapobieganie lub ograniczanie 

wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich 

stanu; ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie 

równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan; 

− dla obszarów chronionych – cel: osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów 

szczególnych na podstawie, których te obszary zostały utworzone, o ile nie zawierają 

one w tym zakresie odmiennych postanowień. 

 

Zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego dokumentem39

− 255 JCWP - zagrożonych jest nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych, 

, w którym znajduje się 

wykaz JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych wynika, że: 

− 205 JCWP – nie jest zagrożonych osiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych. 

W odniesieniu do części JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów 

środowiskowych wyznaczono derogacje36: 

                                                      
39 „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, KZGW, 2011r. 
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− derogacje czasowe - brak możliwości technicznych, 

− derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty, 

− derogacje czasowe - warunki naturalne, 

− cele mniej rygorystyczne - brak możliwości technicznych, 

− cele mniej rygorystyczne - dysproporcjonalne koszty, 

− nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk fizycznych. 

 

Tabela 3.1./2. Wyznaczone derogacje dla JCWP36 
Ilość JCWP Derogacje 
157 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych 
3 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych/ derogacje czasowe - 

dysproporcjonalne koszty 
10 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych/ derogacje czasowe - warunki 

naturalne 
2 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych/ nowe modyfikacje - 

przekształcenie charakterystyk fizycznych 
11 derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty 
5 cele mniej rygorystyczne - brak możliwości technicznych 
12 cele mniej rygorystyczne - brak możliwości technicznych/ cele mniej rygorystyczne - 

dysproporcjonalne koszty 
1 cele mniej rygorystyczne - brak możliwości technicznych/ cele mniej rygorystyczne - 

dysproporcjonalne koszty/ nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk 
fizycznych 

4 cele mniej rygorystyczne - dysproporcjonalne koszty 
1 cele mniej rygorystyczne - dysproporcjonalne koszty/ nowe modyfikacje - 

przekształcenie charakterystyk fizycznych 
5 nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk fizycznych 

 
Zgodnie z art. 4 RDW wyznaczone cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 

2015 r., przy czym RDW dopuszcza odstępstwa od założonych celów, jeżeli osiągniecie tych 

celów jest nie możliwe z uzasadnionych przyczyn. 

Zgodnie z art. 4 RDW odstępstwo zdefiniowano następująco: 

− odstępstwo czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub 

najpóźniej do 2027 (art. 4.4. RDW), 

− ustalenie celów mniej rygorystycznych (art. 4.5. RDW), 

− czasowe pogorszenie stanu wód (art. 4.6 RDW), 

− nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW). 

W przypadku odstępstwa czasowego – przedłużenia terminu realizacji zadań do 2021 

lub 2027 r., można przyjąć dla części wód z uwagi na: 

− brak możliwości technicznych wdrażania działań, 

− dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań, 

− warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód, 
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W przypadku odstępstw osiągania celów mniej rygorystycznych zastosowanie tych 

odstępstw jest możliwe dla części wód, które zostały zmienione w wyniku działalności 

człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu (potencjału) dobrego jest 

niemożliwe ze względu na: 

− brak możliwości technicznych wdrażania działań, 

− dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań. 

Dodatkowo RDW pozwala na wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód, 

w momencie, gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w związku z: 

− nowymi zmianami w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, 

− nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. 

 

Zatem dla części JCWP, dla których wyznaczone są cele środowiskowe, ich osiągnięcie 

nie będzie możliwe w terminie do 2015 r. wskazanym przez RDW, bądź w wyznaczonym 

zakresie. Jednakże część z JCWP nie została wskazana, jako zagrożone do osiągnięcia 

wyznaczony celów środowiskowych. Zgodnie z powyższą tabelą dla części JCWP, dla których 

wskazano zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono derogacje. 

W większości związane one są z ustaleniem celów mniej rygorystycznych. Występuje również 

pewna część JCWP, dla których zastosowano odstępstwa czasowe. 

 

Podsumowując wśród JCWP znajdują się takie, dla których osiągnięcie celów 

środowiskowych jest niezagrożone i stosowanie wymagań związanych z korzystaniem z wód 

określonym w projekcie rozporządzenia powinno wspomagać osiąganie tych celów, pod 

warunkiem weryfikacji niektórych zapisów rozporządzenia zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w prognozie. W analizowanym regionie wodnym znajdują się także JCWP, 

dla których wyznaczono derogacje – bądź to czasowe, bądź związane z osiąganiem celów 

mniej rygorystycznych. Realizacja zapisów rozporządzenia (uzupełniona we wskazanym 

zakresie) w przypadku tych JCWP tym bardziej nie powinna stanowić przeszkody w osiąganiu 

celów, w odroczonym czasie, bądź mniej rygorystycznym wymiarze. 

 Analizując również zapisy innych dokumentów wyznaczające cele środowiskowe dla 

tego obszaru: 

I. plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw: 

− Województwo pomorskie: działania dotyczące ochrony stanu środowiska wodnego np.: 

zaopatrzenie ludności w wodę o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości 

w przypadku deficytów wody, zachowanie nienaruszalnych przepływów;  

− Województwo kujawsko-pomorskie: działania dotyczące ochrony stanu środowiska 

wodnego np.: ochrona zasobów wodnych, utrzymanie jakości czystych wód jezior; 
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− Województwo warmińsko – mazurskie: zasady ochrony wód oraz działania dotyczące 

poprawy stanu środowiska przyrodniczego: np.: ochrona zlewni, ochrona korytarza 

ekologicznego. 

Realizacja zapisów rozporządzenia w większości zagadnień odpowiada wyznaczonym celom 

określonym w poszczególnych planach zagospodarowania przestrzennego, w których to 

wskazano zadania dążące do ochrony wód. 

 

II. Wojewódzkimi programy udrażniania rzek: 

− Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko-pomorskim- 

w dokumencie głównym założeniem jest przywrócenie ciągłości biologicznej rzek, która 

została zakłócona przez obiekty hydrotechniczne. W programie sprecyzowano potrzeby 

budowy przepławek dla ryb wraz ze wskazaniem kolejności ich realizacji. 

− Projekt programu udrażniania biologicznego rzek województwa warmińsko-mazurskiego- 

do priorytetowych zadań zaliczono udrożnienie tych rzek, w których występowały, bądź 

występują ryby dwuśrodowiskowe (łosoś, troć, certa, sieja wędrowna, węgorz). 

Udrożnienie tych rzek przez budowę urządzeń zapewniających migrację ryb stanowi fazę 

I. Faza II- określono udrożnienie tych rzek, w których jedynym przedstawicielem ryb 

dwuśrodowiskowych jest węgorz europejski, natomiast migracja innych ryb odbywa się w 

zasięgu jednej rzeki.  

− Program udrażniania rzek województwa pomorskiego - niniejszy dokument zawiera 

informacje dotyczące przywrócenia ciągłości biologicznej rzek województwa 

pomorskiego. W dokumencie podkreślono potrzebę przywrócenia ciągłości rzek 

przymorza – Słupi, Łeby, Łupawy i Redy.  

 

W projekcie warunków korzystania z wód wprowadzono zapis dotyczący 

przywracania ciągłości morfologicznej rzek. W załączniku do rozporządzenia znajduje się 

wykaz cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej 

w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły. Wykaz ten nie pokrywa się w całości z wykazem 

rzek wskazanym w niniejszych programach. Wykaz zawarty w projekcie rozporządzenia 

powinien być uzupełniony.  

 

III. Programy retencjonowania wód powierzchniowych 

− Głównym celem programów jest poprawa stosunków wodnych w obrębie obszarów 

wodno-błotnych, na terenach rolniczych i leśnych, z uwzględnieniem ich potrzeb 

wodnych oraz zwiększenie zasobów dyspozycyjnych oraz regulacja stanów wód 

powierzchniowych i gruntowych. 
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Rozporządzenie nie reguluje wszystkich zagadnień związanych z retencjonowanie wód 
powierzchniowych, bowiem nie jest to wymagane prawem (PW i DW).  

Jednakże w rozporządzeniu znajduje się zapis dotyczący przegradzania nowymi budowlami 

piętrzącymi cieków, lub ich odcinków wskazanych, jako szczególnie istotne lub istotne pod 

względem zachowania ciągłości morfologicznej w granicach obszaru dorzecza Wisły, 

w których dopuszczono ich realizację pod warunkiem spełnienia zapisów art. 38 ustawy 

Prawo wodne oraz pod warunkiem wyposażenia budowli piętrzących w urządzenia 

zapewniające swobodną migracje reprezentatywnych gatunków ryb.  

W odniesieniu do możliwości pogodzenia zapisów projektowanego rozporządzenia 

Warunków z postulatami Programu małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015 

powstaje wątpliwość. Jednakże są to raczej wątpliwości, co do zgodności tego Programu ze 

współcześnie obowiązującymi celami środowiskowymi dla wód, a nie zarzutem do 

Warunków, które ustalają to, co jest do osiągnięcia celów środowiskowych konieczne (jak 

zresztą zostanie pokazane dalej, i tak w zbyt małym zakresie). Program, w którym postuluje 

się odbudowę, remont i budowę nowych progów korekcyjnych w ciekach (np. w dorzeczu 

rzeki Słupi zaplanowano budowę 8 nowych obiektów na rzekach) najprawdopodobniej nie da 

się pogodzić z wymogiem udrażniania wód, zapobiegania każdemu pogarszaniu ich stanu, 

 osiągania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i osiągania celu dla obszarów 

chronionych.   

 

3.1.1. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru 

Rekomenduje się następujące rozwiązania: 

1. Zmiana proponowanych priorytetów korzystania z wód, w sposób następujący: 

1) na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych 

w stanie nie pogorszonym, 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

socjalno-bytowe, 

3) na odtwarzanie i poprawę stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

4) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz  farmaceutycznych,  

5) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa. 
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2. Przeredagowanie Warunków w taki sposób, by nie stanowiły one, że „dopuszcza się 

określone korzystanie z wód”. W warunkach należy określić, w jaki sposób „ogranicza 

się” korzystanie z wód. Wyraźnie należy zastrzec, że sformułowanie w dokumencie 

ograniczenie jest tylko jednym z wielu ograniczeń, które decydują o możliwości 

poboru wód lub jej braku. O dopuszczalności określonych sposobów korzystania 

z wód decydują także inne przepisy. Dotyczy to w szczególności ustaleń dot. poborów 

wód, zrzutu ścieków, przegradzania cieków innych niż „istotne” nowymi przegrodami. 

3. Zróżnicowanie wymaganego przepływu nienaruszalnego w zależności od wartości 

przyrodniczej poszczególnych rzek. W szczególności, dla rzek cennych przyrodniczo 

(za kryterium można uznać: występowanie ryb łososiowatych lub występowanie 

roślinności włosienicznikowej lub przepływanie przez obszary chronione), przepływ 

nienaruszalny nie powinien schodzić poniżej 1,0 x SNQ.  

4. Wyraźne wskazanie, że wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego dotyczy całej 

długości koryta rzecznego, tj. do przepływu nienaruszalnego nie wlicza się wody 

pobieranej zwrotnie, np. na turbiny MEW. 

5. Wskazanie rzek, dla których stosuje się pełną ochronę reżimu hydrologicznego przed 

nadmiernymi poborami wód, wymagając np. by niezależnie od gwarancji przepływu 

nienaruszalnego, pobór przy przepływach wyższych od 111% przepływu 

nienaruszalnego nie mógł przekroczyć 10% przepływu aktualnego. 

6. Wskazanie, że w ogóle zabrania się odprowadzania ścieków do jezior lobeliowych 

i ich zlewni. 

7. Wskazanie rzek włosienicznikowych i ich zlewni, a przynajmniej rzek 

włosienicznikowych chronionych w obszarach Natura 2000 wraz z całością ich zlewni 

powyżej obszaru, jako odbiorników, do których nie można wyrażać zgody na 

odprowadzanie ścieków ponadnormatywnych, tak samo jak do wód „szczególnie 

zagrożonych”. Podobnie należałoby wskazać mezotroficzne jeziora ramieniowe 

i jeziora z populacjami siei i sielawy, a w szczególności ująć tak wszystkie jeziora na 

obszarach Natura 2000 chroniących jeziora wraz z ich dopływami. Załącznik 7 

przekształcić na listę wód nie tylko „zagrożonych”, ale także „szczególnie 

wrażliwych”. 

8. Rewizja i znaczące uzupełnienie listy cieków, dla których zachowanie ciągłości 

morfologicznej jest warunkiem osiągnięcia dobrego stanu / potencjału - 

z uwzględnieniem nie tylko ogólnopolskiego opracowania Błachuty i in. (2010) 

i uzupełnieniem pominiętych dopływów, ale także z uwzględnieniem wojewódzkich 

programów udrażniana rzek, „wiedzy lokalnej” z operatów rybackich, z wiedzy 

użytkowników rybackich. Załącznik powinien wymieniać nie tylko ciek główny, ale 
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także dopływy mające znaczenie, jako droga do miejsc tarliskowych i same miejsca 

tarliskowe. 

9. Dodanie głowacza białopłetwego i minogów do „gatunków wskaźnikowych”, 

ustalenie dla nich odpowiedniego normatywu przepławek i wskazanie rzek, na 

których musiałby on zostać zastosowany. 

10. Usunięcie wszystkich zapisów dopuszczających kontynuację obecnego korzystania 

z wód, nawet niezgodnego z Warunkami. Nie spowoduje to automatycznego zakazu 

korzystania z wód na podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. Da jednak 

podstawę prawną do ew. wszczynania procedur uchylania takich pozwoleń na 

podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 PW. 
 

3.2. Rozwiązania alternatywne 
Przepisy krajowe i unijne regulujące procedury przeprowadzania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wskazują, aby zamieści w dokumencie prognozy informację 

o możliwych alternatywnych rozwiązaniach do rozwiązań zwartych w dokumencie 

ocenianym. Należy podkreślić, iż zapisy dyrektywy o strategicznych ocenach (dyrektywa SEA) 

wskazują, iż należy opisać rozsądne alternatywy, lub należy opisać przyczynę, dlaczego nie 

można wskazać tych rozwiązań. 
W przypadku analizowanego dokumentu tematykę dot. rozwiązań alternatywnych można 

odnieść ewentualnie do: 

− analizy dotyczącej poprawności sformułowanych zapisów i ewentualnej ich 

modyfikacji,  

− doboru środków, które mają służyć osiąganiu celu. 

 
W odniesieniu do elementu dot. poprawności sformułowanych zapisów i ewentualnej ich 

modyfikacji: 

W rozdziałach 1.3 i 2.1. przeprowadzono analizę celów i proponowanych założeń 

analizowanego projektu rozporządzenia oraz przytoczono przepisy prawa oraz przyjęte 

dokumenty na poziomie krajowy i międzynarodowym, które regulują tematykę związaną 

z treścią rozporządzenia.  

Można stwierdzić, iż zapisy projektu rozporządzenia zawierają zapisy w większości zgodne 

z założonymi celami innych dokumentów na poziomie krajowym, regionalnym. Samo 

rozporządzenie stanowi wypełnienie jednego z zadań wskazanych w dokumentach: Plan 

gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły oraz Programu wodno-środowiskowego 

kraju. 
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Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej wyznaczają ramy dla wspólnotowego działania dot. 

polityki wodnej i obligują państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania oraz 

ochrony zasobów wodnych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Transpozycja 

zapisów RDW do prawa polskiego nastąpiła m.in. poprzez Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne, w którym to art. 115 i art. 120 regulują zasady opracowywania warunków 

korzystania z wód regionu wodnego. 

 

Po pierwsze, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne planowanie w gospodarowaniu 

wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:  

− program wodno-środowiskowy kraju,  

− plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

− plan zarządzania ryzykiem powodziowym;  

− plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza;  

− warunki korzystania z wód regionu wodnego; 

− sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.  

 

Zatem sporządzenie rozporządzenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej 

Wisły uzupełnia dokumentację w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami. 

 

Następnie zgodnie z art. 115 ust 1 ustawy Prawo wodne Warunki korzystania z wód 

określają: 

1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych, 

2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,  

3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych, w szczególności w zakresie:  

– poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,  

– wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  

– wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, 

do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,  

– wykonywania nowych urządzeń wodnych.  

Analizowane rozporządzenie w dziale II – określa szczegółowe wymagania dotyczące stanu 

wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych, w dziale III – określono priorytety 

w korzystaniu z wód, a w dziale IV – sformułowano ograniczenia w korzystaniu z wód 
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niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych. Zatem zakres tematyczny rozporządzenia 

jest zgodny z przepisami PW. 

 
Ponadto zgodnie z zapisami strategii rozwoju poszczególnych województw: 

− Województwo pomorskie: cel operacyjny: dobry stan środowiska, pkt.3.3. Lepsza 

jakość i dobry stan wód, w szczególności jezior, Efektywna praca systemów 

odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, Racjonalna struktura 

przestrzenna obszarów chronionych i mniejsza presja inwestycyjna na obszarach 

o szczególnym znaczeniu dla zachowania zasobów przyrodniczych i ciągłości powiązań 

ekologicznych. Realizacja rozporządzenia, którego celem jest niepogarszanie 

istniejącego stanu wód oraz optymalizacja efektów wdrożenia programów działań, 

ukierunkowanych zasadniczo na usuwanie niekorzystnych zmian w stanie wód 

i ograniczających niekorzystne presje antropogeniczne mogące prowadzić do 

pogorszenia stanu wód, ekosystemów wodnych i od wód zależnych – jest zgodna 

z celem operacyjnym strategii. Jednakże niektóre z zapisów rozporządzenia powinny 

zostać ponownie przeanalizowane i uzupełnione, by móc osiągnąć zamierzony cel. 

− Województwo kujawsko-pomorskie: w strategii znajduje się działanie 2.2. Rozwój 

infrastruktury technicznej, w ramach, którego znajduje się działanie 2.2.4. rozwój 

infrastruktury gospodarki wodnej. Regulacje dotyczące wprowadzania ścieków do wód, 

czy poboru wód zawarte w rozporządzeniu pośrednio przekładają się na rozwój 

infrastruktury związanej z gospodarowaniem wodami. 

 

Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw: 

− Województwo pomorskie: działania dotyczące ochrony stanu środowiska wodnego np.: 

zaopatrzenie ludności w wodę o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości 

w przypadku deficytów wody, zachowanie nienaruszalnych przepływów;  

− Województwo kujawsko-pomorskie: działania dotyczące ochrony stanu środowiska 

wodnego np.: ochrona zasobów wodnych, utrzymanie jakości czystych wód jezior; 

− Województwo warmińsko – mazurskie: zasady ochrony wód oraz działania dotyczące 

poprawy stanu środowiska przyrodniczego: np.: ochrona zlewni, ochrona korytarza 

ekologicznego 

Realizacja zapisów rozporządzenia w większości zagadnień odpowiada wyznaczonym celom 

określonym w poszczególnych planach zagospodarowania przestrzennego, w których to 

wskazano zadania dążące do ochrony wód. 
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Zgodnie z wojewódzkimi programami udrażniania rzek: 

Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko-pomorskim 

W dokumencie głównym założeniem jest przywrócenie ciągłości biologicznej rzek, 

która została zakłócona przez obiekty hydrotechniczne. W programie sprecyzowano 

potrzeby budowy przepławek dla ryb wraz ze wskazaniem kolejności ich realizacji. 

 

Projekt programu udrażniania biologicznego rzek województwa warmińsko-mazurskiego 

Do priorytetowych zadań zaliczono udrożnienie tych rzek, w których występowały, 

bądź występują ryby dwuśrodowiskowe (łosoś, troć, certa, sieja wędrowna, węgorz). 

Udrożnienie tych rzek przez budowę urządzeń zapewniających migrację ryb stanowi fazę I. 

Faza II- określono udrożnienie tych rzek, w których jedynym przedstawicielem ryb 

dwuśrodowiskowych jest węgorz europejski, natomiast migracja innych ryb odbywa się 

w zasięgu jednej rzeki. 

 

Program udrażniania rzek województwa pomorskiego  

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przywrócenia ciągłości biologicznej 

rzek województwa pomorskiego.  

 

W projekcie warunków korzystania z wód wprowadzono zapis dotyczący 

przywracania ciągłości morfologicznej rzekom. W załączniku do rozporządzenia znajduje się 

wykaz cieków lub ich odcinków istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej 

w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły. Wykaz ten nie pokrywa się w całości z wykazem 

rzek wskazanym w niniejszych programach. Wykaz zawarty w projekcie rozporządzenia 

powinien być uzupełniony.  

 

Zgodnie z Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wymaga się podjęcia 

działań m.in. w obszarach: 4.4. Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód 

powierzchniowych i podziemnych kraju, w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody 

na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego. 4.5. osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i 

potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów, 4.6. zmniejszenia obciążenia środowiska 

powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby.  

Zapisy rozporządzenia wykazują na zgodność z celami KPZK. 

 

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

należy racjonalizować gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 

w sposób umożliwiający ochronę gospodarki wodnej od deficytów wody i zabezpieczenia 
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przed skutkami powodzi, skutecznie chronić zbiorniki wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem. 

Zapisy rozporządzenia częściowo wpisują się w wyznaczone cele Polityki Ekologicznej 

Państwa. 

 

Zgodnie z Krajową Strategią Ochrony i Zrównoważonego  Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej wskazano następujące działania operacyjne: 

37. Wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest to 

możliwe, naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin. 

38. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek. 

Zapisy rozporządzenia podejmują tematy zgodne z celami powyższego dokumentu.  

 

W myśl Strategii Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce wraz z planem działań (na 

lata 2006-2013) osiągniecie nadrzędnych celów Strategii, powinno nastąpić poprzez 

zastosowanie działań m.in.: Skuteczne i pełne wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

W odniesieniu do powyższego celu operacyjnego, realizacja warunków korzystania z wód 

regionu wypełnia zapisy RDW, w zakresie dotyczącym opracowania dokumentu, jakim są 

warunki dla regionu. 

       

Strategia Gospodarki Wodnej wyznacza m.in. celów: 

− Cel I zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy 

poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, który planuje się osiągnąć 

m.in. poprzez: 

 poprawę jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, 

 poprawę jakości wody w kąpieliskach 

Realizacja warunków korzystania z wód regionu wodnego niejako przekłada się na 

osiągnięcie powyższego celu. 

− Cel II osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych, który planuje się osiągnąć m.in. poprzez: 

 opracowanie PGW na obszarach dorzeczy Wisły i Odry oraz realizację programów 

działań zawartych w tych planach dla osiągnięcia celów środowiskowych, 

 realizacja programu wodno-środowiskowego. 
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Realizacja powyższych zadań wiąże się również z realizacją warunków korzystania z wód 

m.in. dla regionu wodnego Dolnej Wisły. Bowiem zgodnie z programem działań zawartym 

w PGW Wisły w działaniach organizacyjno – prawnych i edukacyjnych znajduje się działanie 

opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego. Opracowanie rozporządzenia 

umożliwia częściowe wypełnienie powyższych dokumentów. 

 

Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 

Zgodnie z zapisami NSGW jednym z celów strategicznych jest osiągnięcie i utrzymanie 

dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów, 

w ramach którego określono cele operacyjne (II, pkt.3) m.in.: 

 przywrócony i utrzymywany dobry stan i potencjał wód powierzchniowych, 

 przywrócony właściwy stan wszystkich części wód podziemnych oraz zapewniona 

równowaga między poborem a zasilaniem tych wód, 

Powyższe cele operacyjne wpisują się w większości w zapisy ocenianych warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 

 

AKPOŚK z 2009 r. związany jest z działaniami dotyczącymi budowy i modernizacji kanalizacji 

sanitarnej, budowy, modernizacji bądź rozbudowy komunalnych oczyszczalni ścieków, co 

powinno pozwolić na poprawę jakości wód kraju. Zatem zarówno zadnia KPOŚK jak 

i realizacja założeń projektu rozporządzenia dąży do osiągnięcia wspólnego celu – jakim jest 

poprawa jakości wód. 

    
Zgodnie z RDW - Zapobieżenie pogarszaniu stanu wód i osiągnięcie przynajmniej 

dobrego ich stanu (Art. 4) - Warunki stanowią krok w kierunku tego celu w porównaniu do 

stanu obecnego, ale są niewystarczające do jego osiągnięcia. Zapisy Warunków 

dopuszczające kontynuację aktualnego korzystania z wód, nawet niezgodnego z Warunkami 

i nawet przyczyniającego się do pogarszania stanu wód lub utrzymywania ich stanu poniżej 

dobrego, są sprzeczne z wymaganymi terminami osiągnięcia celów środowiskowych RDW. 

 
Zatem przeprowadzając krótką ocenę powiązań projektu rozporządzenia z powyższymi 

dokumentami i aktami prawa nie zaobserwowano w większości przypadków sprzeczności 

pomiędzy zapisami rozporządzenia a wyznaczonymi celami w innych dokumentach. Jednakże 

z uwagi na pewne zapisy w aktualnej formie rozporządzenia, wypełnienie przepisów RDW w 

zakresie zapobieżenie pogarszaniu stanu wód i osiągnięcie przynajmniej dobrego ich stanu, 

powoduje nie dotrzymanie tych warunków. 
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− Rozważenie rozwiązań alternatywnych dotyczących doboru środków, które mają służyć 

osiąganiu celu. 

Same założenia przedstawione w analizowanym projekcie powinny mieć pozytywny wpływ 

na środowisko naturalne. Jednakże z uwagi na brak możliwości dotrzymania określonych 

celów, zaproponowano pewne zabiegi dotyczące doboru środków w powiązaniu ze 

zmianami zapisów rozporządzenia: 

1) Zmiana proponowanych priorytetów korzystania z wód, w sposób następujący: 

1) na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych 

w stanie nie pogorszonym, 

2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 

socjalno-bytowe, 

3) na odtwarzanie i poprawę stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

4) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,  

5) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa. 

 

2) Przeredagowanie Warunków w taki sposób, by nie stanowiły one, że „dopuszcza się 

określone korzystanie z wód”. W warunkach należy określić, w jaki sposób „ogranicza 

się” korzystanie z wód. Wyraźnie należy zastrzec, że sformułowanie w dokumencie 

ograniczenie jest tylko jednym z wielu ograniczeń, które decydują o możliwości 

poboru wód lub jej braku. O dopuszczalności określonych sposobów korzystania 

z wód decydują także inne przepisy. Dotyczy to w szczególności ustaleń dot. poborów 

wód, zrzutu ścieków, przegradzania cieków innych niż „istotne” nowymi przegrodami. 

3) Zróżnicowanie wymaganego przepływu nienaruszalnego w zależności od wartości 

przyrodniczej poszczególnych rzek. W szczególności, dla rzek cennych przyrodniczo 

(za kryterium można uznać: występowanie ryb łososiowatych lub występowanie 

roślinności włosienicznikowej lub przepływanie przez obszary chronione), przepływ 

nienaruszalny nie powinien schodzić poniżej 1,0 x SNQ.  

4) Wyraźne wskazanie, że wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego dotyczy całej 

długości koryta rzecznego, tj. do przepływu nienaruszalnego nie wlicza się wody 

pobieranej zwrotnie, np. na turbiny MEW. 

5) Wskazanie rzek, dla których stosuje się pełną ochronę reżimu hydrologicznego przed 

nadmiernymi poborami wód, wymagając np. by niezależnie od gwarancji przepływu 

nienaruszalnego, pobór przy przepływach wyższych od 111% przepływu 

nienaruszalnego nie mógł przekroczyć 10% przepływu aktualnego. 

6) Wskazanie, że w ogóle zabrania się odprowadzania ścieków do jezior lobeliowych 

i ich zlewni. 
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7) Wskazanie rzek włosienicznikowych i ich zlewni, a przynajmniej rzek 

włosienicznikowych chronionych w obszarach Natura 2000 wraz z całością ich zlewni 

powyżej obszaru, jako odbiorników, do których nie można wyrażać zgody na 

odprowadzanie ścieków ponadnormatywnych, tak samo jak do wód „szczególnie 

zagrożonych”. Podobnie należałoby wskazać mezotroficzne jeziora ramieniowe 

i jeziora z populacjami siei i sielawy, a w szczególności ująć tak wszystkie jeziora na 

obszarach Natura 2000 chroniących jeziora wraz z ich dopływami. Załącznik 

7 przekształcić na listę wód nie tylko „zagrożonych”, ale także „szczególnie 

wrażliwych”. 

8) Rewizja i znaczące uzupełnienie listy cieków, dla których zachowanie ciągłości 

morfologicznej jest warunkiem osiągnięcia dobrego stanu / potencjału - 

z uwzględnieniem nie tylko ogólnopolskiego opracowania Błachuty i in. (2010) 

i uzupełnieniem pominiętych dopływów, ale także z uwzględnieniem wojewódzkich 

programów udrażniana rzek, „wiedzy lokalnej” z operatów rybackich, z wiedzy 

użytkowników rybackich. Załącznik powinien wymieniać nie tylko ciek główny, ale 

także dopływy mające znaczenie, jako droga do miejsc tarliskowych i same miejsca 

tarliskowe. 

9) Dodanie głowacza białopłetwego i minogów do „gatunków wskaźnikowych”, 

ustalenie dla nich odpowiedniego normatywu przepławek i wskazanie rzek, na 

których musiałby on zostać zastosowany. 

10) Usunięcie wszystkich zapisów dopuszczających kontynuację obecnego korzystania 

z wód, nawet niezgodnego z Warunkami. Nie spowoduje to automatycznego zakazu 

korzystania z wód na podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. Da jednak 

podstawę prawną do ew. wszczynania procedur uchylania takich pozwoleń na 

podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 PW. 

 

4. PROPONOWANE METODY ANALIZY REALIZACJI DOKUMENTU 
Dokument jest elementem programu środków mających służyć osiąganiu celów 

środowiskowych wynikających z ustawy Prawo Wodne. W związku z taką funkcją 

dokumentu, niepotrzebny jest odrębny monitoring skutków realizacji jego postanowień, 

ponieważ skutki te są tożsame ze stanem wód – to monitoring stanu wód, prowadzony 

zgodnie z ustawą Prawo Wodne i aktami wykonawczymi do niej, a wykonujący zobowiązania 

wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej, będzie podstawą do oceny skutków realizacji 

postanowień dokumentu. Konieczny będzie natomiast monitoring rzeczywistego wdrażania 

Warunków, w sensie przestrzegania ich ustaleń.  
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Zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 roku 

w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 81 poz. 685) wykonuje się 

odpowiednio monitoring diagnostyczny, operacyjny i badawczy.  

Zgodnie z rozporządzeniem: 

− § 2. Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w sposób 

umożliwiający ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz ilościowe 

ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności elementów jakości i parametrów 

wskaźnikowych dla elementów biologicznych, hydromorfologicznych, 

fizykochemicznych i chemicznych.  

− § 3. Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w formie 

badań elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych 

i chemicznych. 

− Monitoring jednolitych części wód podziemnych prowadzi się w sposób 

umożliwiający ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych oraz ustalenie 

czasowej i przestrzennej zmienności elementów fizykochemicznych i ilościowych. 

Rozporządzenie reguluje również zakres prowadzonych badań dla poszczególnych 

elementów klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych 

części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych 

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Warunki korzystania z wód regionu wodnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne są jednym z podstawowych dokumentów planistycznych 

w zakresie gospodarowania wodami.  

Warunki korzystania z wód są narzędziem, którego głównym celem jest wspomaganie 

osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w wyniku realizacji polityki 

i działań umożliwiających niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz optymalizację 

rezultatów wprowadzenia programów działań, których głównym zadaniem jest usuwanie 

niekorzystnych zmian w stanie wód oraz ograniczanie niekorzystnych presji mogących 

prowadzić do pogorszenia stanu wód. 

Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły określa: 

I.  szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych (dział II projektu rozporządzenia);  

II. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych (dział III projektu rozporządzenia);  
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III. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części 

albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych 

celów środowiskowych (dział IV projektu rozporządzenia). 

W rozporządzeniu znajdują się zapisy dotyczące szczegółowych wymagań dla stanu 

wód, wynikających z ustalonych celów środowiskowych: 

− dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub 

silnie zmienione – cel: ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód; 

− dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych – cel: 

ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak, aby osiągnąć dobry 

potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych 

jednolitych części wód powierzchniowych; 

− jednolitych części wód podziemnych – cel: zapobieganie lub ograniczanie 

wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich 

stanu; ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie 

równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan; 

− dla obszarów chronionych – cel: osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów 

szczególnych na podstawie, których te obszary zostały utworzone, o ile nie zawierają 

one w tym zakresie odmiennych postanowień. 

Zgodnie z przekazanym opracowaniem, w którym znajduje się wykaz JCWP 

zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych wynika, że: 

− 255 JCWP - zagrożonych jest nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych, 

− 205 JCWP – nie jest zagrożonych osiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych. 

W odniesieniu do części JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów 

środowiskowych wyznaczono derogacje: 

− derogacje czasowe - brak możliwości technicznych, 

− derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty, 

− derogacje czasowe - warunki naturalne, 

− cele mniej rygorystyczne - brak możliwości technicznych, 

− cele mniej rygorystyczne - dysproporcjonalne koszty, 

− nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk fizycznych. 

 

Realizacja zapisów projektu rozporządzenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły może być źródłem oddziaływań związanych głównie 

z: wprowadzeniem do wód powierzchniowych dodatkowych ładunków zanieczyszczeń, które 

to mogą sprzyjać eutrofizacji biogenów, substancji biodegradowalnych, zawiesin itp.; 
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poborem wód; korzystaniem z wód związane z piętrzeniem na ciekach; zmianami 

ukształtowania i zagospodarowania terenu generowanego powstaniem nowych budowli 

piętrzących i regulacyjnych cieków. 

Zapisy projektu rozporządzenia regulują wielkości poboru wód, co będzie skutkować 

pewnym ograniczeniem w korzystaniu z tych wód, co jednocześnie wpłynie na zasoby wód 

w miejscu ich poboru a po części będzie również wpływać na zasoby na większym obszarze 

w ramach regionu.  

Działanie związane z piętrzenie wody w ciekach naturalnych przyczynić się może do pewnych 

zagrożeń dla istniejącego systemu przyrodniczego. Ponadto wprowadzanie urządzeń 

podpiętrzających może nieść zagrożenie dla migracji występujących tam gatunków ryb.  

Zapisy projektu rozporządzenia będą częściowo wpływać, na jakość wprowadzanych 

ścieków, oraz stanowić ograniczenie we wprowadzaniu ścieków do wód wskazanych 

w załączniku do rozporządzenia - JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

W odniesieniu do zasobów wód podziemnych, przeprowadzone analizy (Herbich P., Przytuła 

E., 2012r.) pokazują, iż dla całego regionu wodnego Dolnej Wisły rezerwy gwarantowane 

zasobów wód podziemnych są znaczne (83% zasobów), zaś prognozowana wartość wynosi 

80%. Realizacja założeń wskazanych rozporządzeniem dot. poboru wód podziemnych nie 

powinna mieć negatywnego wpływu na zasoby tych wód. Jednakże należy pamiętać, iż pobór 

wód podziemnych musi być zgodny z zapisami określonymi poszczególnymi artykułami 

analizowanego rozporządzenia. 

Przepisy krajowe i unijne regulujące procedury przeprowadzania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wskazują, aby zamieści w dokumencie prognozy informację 

o możliwych alternatywnych rozwiązaniach do rozwiązań zwartych w dokumencie 

ocenianym. Należy podkreślić, iż zapisy dyrektywy o strategicznych ocenach (dyrektywa SEA) 

wskazują, iż należy opisać rozsądne alternatywy, lub należy opisać przyczynę, dlaczego nie 

można wskazać tych rozwiązań. 
W przypadku analizowanego dokumentu tematykę dot. rozwiązań alternatywnych 

odniesiono do: 

− analizy dotyczącej poprawności sformułowanych zapisów i ewentualnej ich 

modyfikacji,  

− doboru środków, które mają służyć osiąganiu celu. 

Wobec powyższego zaproponowano pewne zabiegi dotyczące doboru środków 

w powiazaniu ze zmianami zapisów rozporządzenia.  

Analizowany dokument jest elementem programu środków mających służyć 

osiąganiu celów środowiskowych wynikających z ustawy Prawo Wodne. W związku z taką 

funkcją dokumentu, niepotrzebny jest odrębny monitoring skutków realizacji jego 
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postanowień, ponieważ skutki te są tożsame ze stanem wód – to monitoring stanu wód, 

prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Wodne i aktami wykonawczymi do niej, a wykonujący 

zobowiązania wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej, będzie podstawą do oceny skutków 

realizacji postanowień dokumentu. Konieczny będzie natomiast monitoring rzeczywistego 

wdrażania Warunków, w sensie przestrzegania ich ustaleń.  

W zakresie oddziaływań transgranicznych: możliwe transgraniczne oddziaływanie 

dokumentu występuje i dotyczy trzech sfer: 

1. Odprowadzania ścieków do wód, co może mieć wpływ na eutrofizację i czystość 

akwenu Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio lub pośrednio uchodzą cieki 

będące odbiornikami tych ścieków. 

2. Wpływu dokumentu, na jakość siedlisk tarłowych ryb anadromicznych, 

wchodzących na tarło do rzek z Morza Bałtyckiego.  

3. Wpływu dokumentu, na jakość obszarów wodno-błotnych stanowiących miejsca 

przystankowe i żerowiskowe na międzynarodowych trasach migracji ptaków (w 

szczególności dot. szlaku migracyjnego wzdłuż wybrzeża Bałtyku). 

W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z transgranicznym aspektem 

oddziaływań, które i tak są dalej rozważane i identyfikowane. 

Analizowany projekt rozporządzenia stanowi krok w kierunku celu dot. zapobiegania 

pogarszaniu stanu wód i osiągnięcia przynajmniej dobrego ich stanu, w porównaniu do stanu 

obecnego, ale są niewystarczające do jego osiągnięcia. Zapisy Warunków dopuszczające 

kontynuację aktualnego korzystania z wód, nawet niezgodnego z Warunkami i nawet 

przyczyniającego się do pogarszania stanu wód lub utrzymywania ich stanu poniżej dobrego, 

są sprzeczne z wymaganymi terminami osiągnięcia celów środowiskowych RDW. 

W wyniku przeprowadzonych analiz oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska, w tym na przyrodę ocenianego regionu, zaproponowano pewne zmiany zapisów 

rozporządzenia. 

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami rekomenduje się następujące rozwiązania: 

1. Zmiana proponowanych priorytetów korzystania z wód, w sposób następujący: 

1. na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych w stanie 

nie pogorszonym, 

2. do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe, 

3. na odtwarzanie i poprawę stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

4. na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,  

5. na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa 
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2. Przeredagowanie Warunków w taki sposób, by nie stanowiły one, że „dopuszcza się 

określone korzystanie z wód”. W warunkach należy określić, w jaki sposób „ogranicza 

się” korzystanie z wód. Wyraźnie należy zastrzec, że sformułowanie w dokumencie 

ograniczenie jest tylko jednym z wielu ograniczeń, które decydują o możliwości poboru 

wód lub jej braku. O dopuszczalności określonych sposobów korzystania z wód decydują 

także inne przepisy. Dotyczy to w szczególności ustaleń dot. poborów wód, zrzutu 

ścieków, przegradzania cieków innych niż „istotne” nowymi przegrodami. 

3. Zróżnicowanie wymaganego przepływu nienaruszalnego w zależności od wartości 

przyrodniczej poszczególnych rzek. W szczególności, dla rzek cennych przyrodniczo (za 

kryterium można uznać: występowanie ryb łososiowatych lub występowanie roślinności 

włosienicznikowej lub przepływanie przez obszary chronione), przepływ nienaruszalny 

nie powinien schodzić poniżej 1,0 x SNQ.  

4. Wyraźne wskazanie, że wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego dotyczy całej 

długości koryta rzecznego, tj. do przepływu nienaruszalnego nie wlicza się wody 

pobieranej zwrotnie, np. na turbiny MEW. 

5. Wskazanie rzek, dla których stosuje się pełną ochronę reżimu hydrologicznego przed 

nadmiernymi poborami wód, wymagając np. by niezależnie od gwarancji przepływu 

nienaruszalnego, pobór przy przepływach wyższych od 111% przepływu 

nienaruszalnego nie mógł przekroczyć 10% przepływu aktualnego. 

6. Wskazanie, że w ogóle zabrania się odprowadzania ścieków do jezior lobeliowych i ich 

zlewni. 

7. Wskazanie rzek włosienicznikowych i ich zlewni, a przynajmniej rzek 

włosienicznikowych chronionych w obszarach Natura 2000 wraz z całością ich zlewni 

powyżej obszaru, jako odbiorników, do których nie można wyrażać zgody na 

odprowadzanie ścieków ponadnormatywnych, tak samo jak do wód „szczególnie 

zagrożonych”. Podobnie należałoby wskazać mezotroficzne jeziora ramieniowe 

i jeziora z populacjami siei i sielawy, a w szczególności ująć tak wszystkie jeziora na 

obszarach Natura 2000 chroniących jeziora wraz z ich dopływami. Załącznik 7 

przekształcić na listę wód nie tylko „zagrożonych”, ale także „szczególnie 

wrażliwych”. 

8. Rewizja i znaczące uzupełnienie listy cieków, dla których zachowanie ciągłości 

morfologicznej jest warunkiem osiągnięcia dobrego stanu / potencjału - 

z uwzględnieniem nie tylko ogólnopolskiego opracowania Błachuty i in. (2010) 

i uzupełnieniem pominiętych dopływów, ale także z uwzględnieniem wojewódzkich 

programów udrażniana rzek, „wiedzy lokalnej” z operatów rybackich, z wiedzy 

użytkowników rybackich. Załącznik powinien wymieniać nie tylko ciek główny, ale 
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także dopływy mające znaczenie, jako droga do miejsc tarliskowych i same miejsca 

tarliskowe. 

9. Dodanie głowacza białopłetwego i minogów do „gatunków wskaźnikowych”, 

ustalenie dla nich odpowiedniego normatywu przepławek i wskazanie rzek, na 

których musiałby on zostać zastosowany. 

10. Usunięcie wszystkich zapisów dopuszczających kontynuację obecnego korzystania 

z wód, nawet niezgodnego z Warunkami. Nie spowoduje to automatycznego zakazu 

korzystania z wód na podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. Da jednak 

podstawę prawną do ew. wszczynania procedur uchylania takich pozwoleń na 

podstawie art. 136 ust. 1 pkt 7 PW. 

 

6. DOKUMENTY I MATERIAŁY 
Arciszewski M., i in., „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego 

ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni”, MGGP 

S.A., Instytut Ochrony Środowiska, 2010 r., 

Błachuta J., i in., „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na 

obszarach dorzeczy w kontekście osiągniecia dobrego stanu i potencjału ekologicznego 

JCWP”, BIPROWODMEL 2010r., 

Herbich P., Przytuła E., „Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem 

oddziaływa¡ z wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły” PIG, 2012r.,  

Herbich P. i in., „Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach 

działalności regionalnych zarządów gospodarki wodnej (raport końcowy). PIG”, 2003r., 

Hobot A., i in., „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną 

wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolnej 

Wisły” Pectore-eco Sp. z o.o., 2012r., 

Hobot A., i in., „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania 

planu gospodarowania wodami w Polsce na obszarach dorzeczy” ETAP I Region wodny 

Dolnej Wisły, MGGP S.A., 2010r., 

Hobot A., i in., „Prognoza oddziaływania projektu planu gospodarowania wodami dla 

obszaru dorzecza Wisły”, MGGP S.A., 2009r., 

Klub Przyrodników – Baza danych z projektu „Krajowe programy ochrony siedliska 

przyrodniczego 7230 oraz skalnicy torfowiskowej, lipiennika loesela, gwiazdnicy grubolistnej, 

miodokwiatu krzyżowego”. Baza danych w Klubie Przyrodników, 2012, 
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Klub Przyrodników – Ujęcie jezior lobeliowych w projektowanej sieci Natura 2000. Mscr., 

2004, 

Klub Przyrodników – Ujęcie bałtyckich torfowisk wysokich w projektowanej sieci Natura 

2000. Mscr., 2004, 

Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, wyd. III zmienione; 1978. 

Kondracki J. Geografia regionalna Polski; PWN, 1998. 

Majewski W., i in., Projekt KLIMAT „Wpływ zmian klimatu na Środowisko, gospodarkę 

i społeczeństwo” Zadanie 9: Perspektywiczne zagospodarowanie dorzecza Wisły wraz 

z systemem ocen wpływu inwestycji hydrotechnicznych na środowisko, 2010r., 

Rąkowski G.– Parki krajobrazowe w Polsce. Wyd. IOŚ, (red., 2002), 

Rąkowski G.– Rezerwaty przyrody w Polsce północnej. Wyd. IOŚ, (red. 2009), 

GDOŚ, Baza danych o obszarach Natura 2000. Baza danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, 2010, 

Tyszewski S., i in., „Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego 

oraz warunków korzystania z wód zlewni”, Pracowania Gospodarki wodnej „PRO-WODA”, 

2008 r., 

Program opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011 – 2014 Załącznik do 

Uchwały Nr 91/V/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2011 roku, 

Program opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012-2015. 

Załącznik do Uchwały Nr XIII/240/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

28 grudnia 2011 r., 

 „Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Pomorskiego” Wojewódzkie Biuro Planowania 

Przestrzennego w Słupsku, 2009 r., 

„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, KZGW, 2011r., 

Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 roku, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, 2011r., 

Program dla Wisły i jej dorzecza 2020; 

Przegląd istotnych problemów Gospodarki wodnej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły, RZGW 

w Gdańsku; 

http://www.home.umk.pl/~geopolar/stacja/wisla.htm [Ogólne informacje o Wiśle]; 
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http://www.kobidz.pl/app/site.php5/article/1469/3159.html Rejestr zabytków 

nieruchomych; 

http://www.zazi.iung.pulawy.pl/InfoSys/InfoSysMapMetals.html [stan zanieczyszczenia gleb 

metalami ciężkimi]; 

http://natura2000.mos.gov.pl [informacje o obszarach Natura 2000]; 

http://www.gios.gov.pl [informacje o środowisku]; 

http://www.rzgw.gda.pl [informacje o regionie wodnym Dolnej Wisły]; 

 

POSTAWA FORMALNO – PRAWNA (USTAWY, DYREKTYWY, KONWENCJE): 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227); 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150, z poźn. zm.); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, 

z poźn. zm.); 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z poźn. zm.); 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568, z poźn. zm.); 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493); 

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/11/WE z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie 

zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane 

do środowiska wodnego Wspólnoty; 

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa, tzw. Dyrektywa Ptasia; 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa; 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego; 

mailto:biuro@pectore-eco.pl�
http://www.gios.gov.pl/�
http://www.rzgw.gda.pl/�


„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły” 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-
259-36-39  tel. 32 231 00 70, fax 32 231 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 
205 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. 

Ramowa Dyrektyw Wodna (RDW); 

Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich 

stanu; 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw.: dyrektywa powodziowa; 

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, z poźn. 

zm.); 

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 

r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 184 poz. 1532); 

Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706); 

Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 28, poz. 347); 

Konwencja o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe, szczególnie 

jako siedliska ptactwa wodnego – Konwencja Ramsarska (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, 

z poźn. zm.); 

Projekt rozporządzenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, 2012 r. 

Rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach 

województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 

rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 

Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach 

województwa kujawsko - pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu 

ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 
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 W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeprowadził konsultacje społeczne prognozy 
oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły 
wraz z projektem rozporządzenia. Uwagi i wnioski do niniejszych dokumentów zgłaszano 
w terminie 09.10.2012r. do 30.10.2012r. Opinie oraz uwagi można było wnosić listownie na 
adres RZGW w Gdańsku: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk; pocztą 
elektroniczną na adres: konsultacje@pectore-eco.pl; za pomocą formularza; oraz osobiście 
w siedzibie RZGW Gdańsk. 

W ramach konsultacji społecznych niemniejszych dokumentów wpłynęło droga e-
mailową 10 uwag dotyczących zapisów samego projektu rozporządzenia (osoby prywatne, 
Fundacja Greenmind, KP "Głowacz" w Elblągu). Ponadto przesłano uwagi dotyczące 
analizowanych dokumentów:  

− Klub Przyrodników ze Świebodzina - pismem z dnia 29.10.2012 r.,  

− ENERGA Kogeneracja Sp. z o o. - pismem znak: EKO-HR-000506-2012 z dnia 29 
października 2012 r., 

− Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych - pismem znak: PZPK.071-16/2012 
z dnia 29 października 2012 r. 

W karcie rozbieżności zebrano treść wszystkich zebranych w ramach konsultacji uwag 
i wniosków oraz sposób ustosunkowania się do nich. 
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