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 1. Podstawa i cel realizacji pracy 

Podstawą realizacji przedmiotowego zadania jest Umowa Nr 10/2012 z dnia 03.02.2012 r., 
zawarta między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Pectore- Eco  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie identyfikacji oddziaływań antropogenicznych oraz 
oceny ich wpływu na stan jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych  
w regionie wodnym Dolnej Wisły. Ponadto, zakres prac obejmuje weryfikację wyznaczania 
silnie zmienionych części wód rzek oraz wyznaczenie silnie zmienionych części wód jezior. 
Wyniki pracy będą stanowić podstawę ponownego sformułowania programów działań 
wdrażanych w cyklu planistycznym 2015-2021, ukierunkowanych na osiągnięcie celów 
środowiskowych Dyrektywy nr 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 
 

 2. Charakterystyka regionu wodnego 

2.1. Ogólna charakterystyka regionu wodnego Dolnej Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły, administrowany przez RZGW w Gdańsku,obejmuje północną 
część obszaru dorzecza Wisły poniżej Włocławka do ujścia do Morza Bałtyckiego (Zatoki 
Gdańskiej), zlewnie rzek Przymorza na zachód od ujścia Wisły po rzekę Słupię włącznie oraz 
na wschód od ujścia Wisły, po rzekę Pasłękę włącznie. 

Administracyjnie, region wodny Dolnej Wisły zlokalizowany jest na terenie trzech 
województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.  
Największymi ośrodkami miejskimi są: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, 
Elbląg, Włocławek, Słupsk. 
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Rysunek 1. Województwa w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Średnia roczna temperatura w regionie wodnym zmienia się od powyżej 7,5oC w rejonie 
Zatoki Gdańskiej, na Żuławach Wiślanych i w dolinie Wisły do poniżej 6,5oC w najwyższych 
partiach Pojezierza Kaszubskiego. Roczna suma opadów oscyluje od poniżej 550 m  
w znajdującej się w „cieniu” opadowym południowej części Doliny Dolnej Wisły do ponad 
700 m w zachodniej części wysoczyzn pojeziernych i miejscami na wybrzeżu, a długość 
zalegania pokrywy śnieżnej zmienia się od poniżej 60 dni w dolinie Wisły do powyżej 75 dni 
na wysoczyznach pojeziernych. 

Według Kondrackiego region wodny Dolnej Wisły położony jest na terenie 38 
mezoregionów, zlokalizowanych w dwóch prowincjach, tj. Niżu Środkowoeuropejskiego  
i Niżu Wschodniobałtycko – Białoruskiego. Wykaz tych regionów przedstawiono w tabeli 
poniżej. 

Tabela 1. Regiony geograficzne w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

Lp. MEZOREGION MAKROREGION PODPROWINCA 

Niż Środkowoeuropejski 

1 Wysoczyzna Elbląska Pobrzeże Gdańskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

2 Równina Warmińska Pobrzeże Gdańskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

3 Pobrzeże Kaszubskie Pobrzeże Gdańskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

4 Mierzeja Helska Pobrzeże Gdańskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

5 Żuławy Wiślane Pobrzeże Gdańskie Pobrzeża Południowobałtyckie 
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Lp. MEZOREGION MAKROREGION PODPROWINCA 

6 Mierzeja Wiślana Pobrzeże Gdańskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

7 Wybrzeże Staropruskie Pobrzeże Gdańskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

8 Pradolina Łeby i Redy Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

9 Wysoczyzna Żarnowiecka Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

10 Wysoczyzna Damnicka Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

11 Równina Słupska Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

12 Wybrzeże Słowińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeża Południowobałtyckie 

13 Dolina Kwidzyńska Dolina Dolnej Wisły Pojezierza Południowobałtyckie 

14 Kotlina Grudziądzka Dolina Dolnej Wisły Pojezierza Południowobałtyckie 

15 Dolina Fordońska Dolina Dolnej Wisły Pojezierza Południowobałtyckie 

16 Równina Urszulewska 
Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie 
Pojezierza Południowobałtyckie 

17 Garb Lubawski 
Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie 
Pojezierza Południowobałtyckie 

18 Pojezierze Dobrzyńskie 
Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie 
Pojezierza Południowobałtyckie 

19 Dolina Drwęcy 
Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie 
Pojezierza Południowobałtyckie 

20 Pojezierze Brodnickie 
Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie 
Pojezierza Południowobałtyckie 

21 Pojezierze Chełmińskie 
Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie 
Pojezierza Południowobałtyckie 

22 Pojezierze Iławskie Pojezierze Iławskie Pojezierza Południowobałtyckie 

23 Równina Charzykowska Pojezierze Południowopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

24 Bory Tucholskie Pojezierze Południowopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

25 Wysoczyzna Świecka Pojezierze Południowopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

26 Dolina Brdy Pojezierze Południowopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

27 Pojezierze Krajeńskie Pojezierze Południowopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

28 Równina Inowrocławska Pojezierze Wielkopolskie Pojezierza Południowobałtyckie 

29 Pojezierze Kaszubskie Pojezierze Wschodniopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

30 Pojezierze Starogardzkie Pojezierze Wschodniopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

31 Pojezierze Bytowskie Pojezierze Zachodniopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

32 Wysoczyzna Polanowska Pojezierze Zachodniopomorskie Pojezierza Południowobałtyckie 

33 Kotlina Płocka Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka Pojezierza Południowobałtyckie 

34 Kotlina Toruńska Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka Pojezierza Południowobałtyckie 

Niż Wschodniobałtycko - Białoruski 

35 Pojezierze Olsztyńskie Pojezierze Mazurskie Pojezierza Wschodniobałtyckie 

36 Równina Ornecka Nizina Staropruska Pobrzeża Wschodniobałtyckie 
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Lp. MEZOREGION MAKROREGION PODPROWINCA 

37 Wzniesienia Górowskie Nizina Staropruska Pobrzeża Wschodniobałtyckie 

38 Nizina Sępopolska Nizina Staropruska Pobrzeża Wschodniobałtyckie 

 

2.2. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

Region wodny Dolnej Wisły zlokalizowany jest na dwóch podstawowych jednostkach 
tektonicznych Polski, tj. platformy prekambryjskiej (wschodnioeuropejskiej) oraz platformy 
paleozoicznej. Obejmuje mezozoiczne piętra strukturalne: południowo-zachodnią część 
syneklizy perybałtyckiej (obniżenia nadbałtyckiego) wraz z wyniesieniem Łeby, najbardziej na 
zachód wysuniętą część wyniesienia mazursko-suwalskiego, synklinorium brzeżne (nieckę 
brzeżną) na odcinku południowej części synklinorium pomorskiego i północnej części 
synklinorium warszawskiego oraz antyklinorium środkowopolskie (wał środkowopolski) na 
odcinku południowej części antyklinorium pomorskiego i północnej części antyklinorium 
kujawskiego. Na całym obszarze utwory geologiczne piętra mezozoicznego pokrywają osady 
trzeciorzędu – paleogenu i neogenu oraz czwartorzędu.  

Region cechuje młodoglacjalna rzeźba terenu. Znaczną część obszaru zajmują wysoczyznowe 
powierzchnie moreny dennej, powierzchnie sandrowe oraz ciągi wzgórz czołowo 
morenowych. Są to osady związane ze zlodowaceniem Wisły.  Omawiany obszar cechuje 
również obecność holoceńskich dolin aluwialnych, do których jako największa należy 
równina Żuław Wiślanych z deltą i doliną Wisły, a także niecki jezior i towarzyszące im 
równiny torfowe. 

Omawiany obszar podzielony jest na 20 jednolitych części wód podziemnych, których 
rozmieszczenie zaprezentowano na mapie poniżej (Rysunek 2).  



9 
 

 

Rysunek 2. Jednolite części wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 

W obrębie regionu wodnego najpowszechniej występującymi kopalinami są skały 
okruchowe, najczęściej kruszywo naturalne, którego na analizowanym obszarze 
zlokalizowanych są 502 złoża. Poza skałami okruchowymi występują również surowce ilaste, 
surowce węglanowe (kredy), surowce energetyczne (ropa naftowa oraz gaz ziemny), 
surowce chemiczne (sole potasowe i kamienne), a także kamienie ozdobne (bursztyny) oraz 
wody mineralne i termalne. Lokalizację złóż przedstawiono na mapie poniżej (Rysunek 3).
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Rysunek 3. Złoża w regionie rodnym Dolnej Wisły. 



11 
 

Na obszarze RZGW Gdańsk znajdują się następujące Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: 

• Zbiornik Bytów (117); 

• Zbiornik międzymorenowy Słupsk (105); 

• Zbiornik międzymorenowy Łupawa (115); 

• Zbiornik międzymorenowy Maszewo (114); 

• Pradolina rzeki Łeba (107); 

• Zbiornik międzymorenowy Salino (108); 

• Dolina kopalna Żarnowiec (109); 

• Subniecka Gdańska (111); 

• Pradolina Kaszuby (110); 

• Dolina rzeki Dolna Osa (129); 

• Zbiornik międzymorenowy Ogorzeliny (128); 

• Zbiornik Żuławy Gdańskie (112); 

• Dolina Letniki (203); 

• Zbiornik międzymorenowy Iława (210); 

• Zbiornik międzymorenowy Morąg (207); 

• Zbiornik międzymorenowy Olsztynek (212); 

• Zbiornik międzymorenowy Gołębiewo (116); 

• Zbiornik międzymorenowy Czersk (121); 

• Zbiornik rzeki Dolna Wda (130); 

• Zbiornik międzymorenowy Chełmno (131); 

• Zbiornik rzeki Dolna Wisła (141); 

• Zbiornik Działdowo (214); 

• Pradolina rzeki Środkowa Wisła (Włocławek-Płock) (220); 

• Subniecka warszawska (część centralna) (215A).  
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W tabeli poniżej (tabela 2) przedstawiono zasoby dyspozycyjne i perspektywiczne regionu 
wodnego w odniesieniu do zlewni bilansowych, gdzie zasoby dyspozycyjne to wielkości 
zasobów, które są możliwe do wykorzystania gospodarczego przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska, natomiast zasoby perspektywiczne wód podziemnych to ustalone 
metodami przybliżonymi z uwzględnieniem potrzeby zachowania przepływów 
nienaruszalnych rzek i pokrycia potrzeb wodnych ekosystemów, zasoby dostępne do 
zagospodarowania. 

Tabela 2. Zasoby dyspozycyjne i perspektywiczne. 

Lp. Nazwa zlewni bilansowej 

Zasoby dyspozycyjne/perspektywiczne 

Rodzaj 
zasobów 

Powierzchnia 
obszaru [km2] 

Ilość zasobów 
[m3/h] 

1 Zlewnia Słupi D 1643 15 585 

2 Zlewnia Łupawy P 924 4 831 

3 Zlewnia Łeby D 1801 9 700 

4 
Zlewnia Redy, Piaśnicy, Płutnicy,... (bez 

Mierzei. Helskiej i „Strefy krawędziowej) 
D 1480 7 624 

5 Mierzeja Helska D 31 50 

6 Obszar Żuław Gdańskich ** D 504 5 970 

7 
Strefa krawędziowa Pojezierza Kaszubskiego 

 (w rejonie Trójmiasta) 
D 272 3965 

8 
Zlewnia Raduni i Motławy 

(bez Żuław Gd. i Strefy Krawędz.) 
P 969 7292 

9 Zlewnia Brdy D 4660 21 347 

10 Zlewnia Wdy P 2325 10 083 

11 Zlewnia Wierzycy 
D 
P 

1603 
6 542 
6 330 

12 bezpośrednia zlewnia Wisły P 252 1 000 

13 Zlewnia Tążyny 
D 
P 

749 
2 232 
312 

14 Zlewnia Mątawy P 574 2 500 

15 Zlewnia Zielonej Strugi P 679 2 292 

16 bezpośrednia zlewnia Wisły P 193 875 

17 Obszar Żuław Wielkich ** D 830 300 

18 Obszar Żuław Elbląskich  ** D 160 2 600 

19 Mierzeja Wiślana D 35 340 

20 
Zlewnia Liwy 

(bez Żuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej) 
P 1489 5 833 

21 
Zlewnia rz. Elbląg 

(bez Żuław Elbląskich) 
P 984 6 771 



13 
 

   D – zasoby dyspozycyjne  

    P – zasoby perspektywiczne  

 

2.3. Użytkowanie terenu 

Przeważającą część obszaru regionu wodnego, bo aż 61,1% stanowią tereny rolne, 
zlokalizowane głównie w centralnej części zlewni na wschód od rzeki Wisły. 32,3% 
powierzchni regionu Dolnej Wisły stanowią tereny leśne, których największe natężenie 
obserwuje się na obszarach zlewni rzek Brdy i Wdy, czyli w południowo zachodniej części 
regionu wodnego. Pozostałe formy zagospodarowania stanowią: 3,5% terenów pod wodami, 
2,7% terenów zantropogenizowanych oraz 0,4% terenów podmokłych. Tereny 
zurbanizowane to głównie obszar Trójmiasta z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem, miasto Słupsk, 
Bydgoszcz oraz Toruń. Lokalizację poszczególnych form zagospodarowania terenu w regionie 
wodnym Dolnej Wisły zobrazowano na mapie poniżej.  

 

22 Zlewnia Osy P 2180 7 292 

23 Zlewnia rz. Mień P 649 1 354 

24 Zlewnia Pasłęki P 2875 23 125 

25 Zlewnia Strugi Toruńskiej P 805 3 000 

26 Zlewnia Drwęcy 
D 
P 

5344 
10 787 

458 

27 bezpośrednia zlewnia Wisły P 461 1917 

 

Łączna wartość zasobów wód podziemnych 
w regionie Dolnej Wisły 

w tym zasoby dyspozycyjne 
w tym zasoby perspektywiczne 

D+P 
 

D 
P 

    34 525 
 
 

 

 172 643 
 
   86 992 

 85 651 
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Rysunek 4. Lokalizacja poszczególnych form zagospodarowania terenu na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły wg CORINE Land Cover 2006.
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2.4. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna i gospodarcza 

Obszar regionu wodnego Dolnej Wisły, zlokalizowany jest na terenie trzech województw: 
kujawsko - pomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego.  

W granicach województwa kujawsko - pomorskiego region wodny zlokalizowany jest na 
obszarze 116 gmin, należących do 16 powiatów i na obszarze czterech miast na prawach 
powiatu, w granicach województwa warmińsko – mazurskiego na obszarze 65 gmin, 
należących do 9 powiatów oraz jednego miasta na prawach powiatu, z kolei w granicach 
województwa pomorskiego region wodny obejmuje znaczną większość gmin, tj. 132 gminy, 
należące do 16 powiatów oraz cztery miasta na prawach powiatu. Powyższy podział 
uwzględnia pięciostopniową klasyfikację gmin, przy podziale na gminy miejskie, gminy 
wiejskie oraz dwie części gmin miejsko – wiejskich, tj. część miejską i wiejską oraz miasta na 
prawach powiatów. 

255 z 322 gmin zlokalizowanych jest w całości w granicach regionu wodnego, pozostałe 67 
gmin pokrywa się z analizowanym obszarem w mniejszym lub większym stopniu. 

Wśród powyższych 322 gmin znajduje się: 

• 36gmin miejskich,  

• 188 gmin wiejskich,  

• 9 gmin stanowiących miasta na prawach powiatu, 

• 41 gmin stanowiących części miejskie gmin miejsko - wiejskich,  

• 48 gmin stanowiących części wiejskie gmin miejsko - wiejskich.  

W 2010 roku teren regionu wodnego zamieszkiwało 4 349 tys. osób, z których 10 % to osoby 
o wykształceniu wyższym, a 3 % - osoby bez wykształcenia. Aż 32 % ludności posiada jedynie 
wykształcenie podstawowe (rysunek 5). 

Struktura ludności według podziału na ekonomiczne grupy wiekowe (wiek przedprodukcyjny, 
produkcyjny i poprodukcyjny) została zobrazowana na Rysunku 6. Z przedstawionych danych 
wynika, że znaczną przewagę stanowi grupa mieszkańców w wieku produkcyjnym (64%). W 
wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym znajdują się zbliżone wielkością grupy ludności. 
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Rysunek 5. Poziom wykształcenia mieszkańców regionu (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 
Banku Danych Lokalnych). 

 

 

 

Rysunek 6. Udział ludności według ekonomicznym grup wieku (Źródło: opracowanie własne na podstawie 
danych z Banku Danych Lokalnych). 
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W roku 2010 wśród ludności regionu odnotowano 199,7 tys. osób bezrobotnych, co 
stanowiło ok. 4,6% ogółu.  

Na obszarze gmin zawierających się w granicach regionu, w 2010 roku zarejestrowanych było 
454,9 tys. podmiotów gospodarczych. Pod względem rodzaju działalności dominują usługi 
(74,7% wszystkich podmiotów gospodarczych, tj. 339,5 tys. podmiotów). Przemysł  
i budownictwo stanowią 22,8% (103,8 tys. podmiotów), z kolei podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie było 11,5 tys., co stanowi 
2,5% ogólnej ich liczby. Strukturę istniejących podmiotów przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Rysunek 7. Struktura istniejących podmiotów gospodarczych (Źródło: opracowanie własne na podstawie 
danych z Banku Danych Lokalnych). 

 

 

2.5. Charakterystyka hydrograficzna 

Głównymi rzekami regionu wodnego Dolnej Wisły jest Wisła z trzema głównymi dopływami, 
tj. Brdą (L), Wdą (L) oraz Drwęcą (P), rzeki uchodzące bezpośrednio do morza, tj. Słupia, 
Łupawa, Łeba, Reda oraz rzeki uchodzące do Zalewu Wiślanego, tj. Elbląg, Pasłęka, Bauda. 
Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010), całkowita długość sieci 
rzecznej w regionie wodnym wynosi 12 847,2 km, a długość Wisły w granicach regionu 
równa jest 260 km. 
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Region wodny charakteryzuje się bardzo rozwiniętą siecią zbiorników wodnych, na jego 
obszarze wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski zlokalizowanych jest 2290 
jezior/zbiorników wodnych, o łącznej powierzchni 1 087,6 km2. Największy naturalny 
zbiornik wodny w analizowanym obszarze to Zalew Wiślany, będący częścią wód 
przejściowych, jego powierzchnia wynosi 301,7 km2,co stanowi 30% całości powierzchni 
zbiorników w regionie. Pozostałe duże naturalne zbiorniki wodne to: Jezioro Łebsko (70,4 
km2), Jezioro Jeziorak (29,9 km2), Jezioro Gardno (22,8 km2), Jezioro Żarnowieckie (13,9 km2), 
Jezioro Charzykowskie (13,4 km2), Jezioro Narie (12,1 km2) oraz Jezioro Drużno (11,3 km2).  
Na terenie charakteryzowanego obszaru zlokalizowanych jest 11 sztucznych zbiorników 
wodnych, największe z nich to Koronowo, o powierzchni 15,6 km2 (w zlewni Brdy), Żur, o 
powierzchni 3,0 km2 (w zlewni Wdy) oraz Pierzchały o powierzchni 2,4 km2 (w zlewni 
Pasłęki).  

Zgodnie z definicją Ramowej Dyrektywy Wodnej „Część wód powierzchniowych oznacza 
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, 
rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód 
przybrzeżnych.” 

Region wodny Dolnej Wisły podzielony jest na 460 jednolitych części wód powierzchniowych 
rzecznych i 282 jednolite części wód powierzchniowych jeziornych. Na potrzeby prac 
planistycznych dokonano ich scalenia w 84 scalone części wód. Podział regionu na scalone 
części wód powierzchniowych przedstawiono na mapie poniżej (Rysunek 8). 

Jednolite części wód rzek zaklasyfikowano do 8 typów: typ nieokreślony (0), potok nizinny 
piaszczysty (17), potok nizinny żwirowy (18), rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta (19), rzeka 
nizinna żwirowa (20), potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów 
torfotwórczych (23), małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów 
torfotwórczych (24) oraz cieki łączące jeziora (25). Jednolite części wód jezior, z kolei 
zaklasyfikowano do 5 typów: jeziora o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (1b), 
jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (2a), jeziora 
o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (2b), jeziora  
o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (3a), jeziora  
o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b). 
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Rysunek 8. Podział regionu wodnego Dolnej Wisły na scalone części wód powierzchniowych. 
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Rysunek 9. Jednolite części wód powierzchniowych przybrzeżnych i przejściowych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Istotnymi dla regionu wodnego są również jednolite części wód powierzchniowych 
przybrzeżnych i przejściowych, na które pośrednio oddziałują presje całego analizowanego 
obszaru. W obszarze regionu wodnego, części wód przybrzeżnych, stanowiących pas wód 
morskich w odległości jednej mili od brzegu, zlokalizowanych jest sześć:  

• Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWIIWB6E),  

• Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIIIWB5),  

• Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWIIWB4),  

• Półwysep Hel (PLCWIWB2),  

• Mierzeja Wiślana (PLCWIWB1), 

• Port Władysławowo (PLCWIWB3).  

Części wód przejściowych, czyli wód częściowo zasolonych na skutek bliskości wód 
przybrzeżnych, będących pod znacznym wpływem wód słodkich, na analizowanym obszarze 
jest pięć:  

• Zalew Pucki (PLTWIIWB2),  

• Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIIIWB3),  

• Ujście Wisły Przekop (PLTWVWB5),  

• Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIVWB4), 

• Zalew Wiślany (PLTWIWB1).  

Omawiane obszary zestawiono na mapie (Rysunek 9).  

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.6. Obszary chronione 

Obszary prawnie chronione na terenie regionu wodnego zajmują łącznie 8288,35 km2, co 
stanowi 23,6% jego powierzchni. Powierzchnię poszczególnych form ochrony przyrody na 
obszarze regionu wodnego, przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 3. Powierzchnia obszarów chronionych regionu wodnego Dolnej Wisły 

 

Parki 
Narodowe 

[km2] 

Rezerwaty 
przyrody [km2] 

Parki 
Krajobrazowe 

[km2] 

Specjalne 
obszary 
ochrony 

siedlisk [km2] 

Obszary 
specjalnej 
ochrony 

ptaków [km2] 

region wodny 
Dolnej Wisły 

237,96 270,70 4452,98 1701,44 5839,77 

 

Na analizowanym obszarze zlokalizowane są dwa parki narodowe: Słowiński Park Narodowy  
i Park Narodowy Borów Tucholskich. Słowiński Park Narodowy, jako drugi nadmorski park 
narodowy w Polce, powstał w roku 1966 w celu ochrony systemu jezior przymorskich, 
bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei  
z wydmami ruchomymi. Park Narodowy Borów Tucholskich z kolei powstał w roku 1996,  
w celu zachowania naturalnych biocenoz jezior, torfowisk i borów sosnowych. 

Sieć obszarów chronionych regionu tworzy również 17 Parków Krajobrazowych oraz  218 
rezerwatów przyrody. Lokalizację poszczególnych obszarów przedstawiono na mapie poniżej 
(Rysunek 10). 
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Rysunek 10. Obszary prawnej Ochrony przyrody w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 11. Obszary NATURA2000 w zasięgu regionu wodnego Dolnej Wisły. 
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Parki krajobrazowe na obszarze regionu to: 

• Zaborski Park Krajobrazowy (299,38 km2), 

• Dolina Słupii – Park Krajobrazowy (370,14 km2), 

• Krajeński Park Krajobrazowy (616,33 km2), 

• Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej (135,12 km2), 

• Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich (74,21 km2), 

• Brodnicki Park Krajobrazowy (140,42 km2), 

• Welski Park Krajobrazowy (205,27 km2), 

• Górzeńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy (273,76 km2), 

• Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły (590,44 km2), 

• Kaszubski Park Krajobrazowy (330,13 km2), 

• Tucholski Park Krajobrazowy (366,33 km2), 

• Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (249,09 km2), 

• Wdecki Park Krajobrazowy (196,06 km2), 

• Wdzydzki Park Krajobrazowy (182, 58 km2), 

• Trójmiejski Park Krajobrazowy (206,17 km2), 

• Nadmorski Park Krajobrazowy (177,79 km2), 

• Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana (39,75 km2). 

Nieodłącznym elementem systemu obszarów chronionych w kraju jest Europejska Sieć 
Ekologiczna NATURA 2000. Na terenie regionu rodnego Dolnej Wisły sieć NATURA 2000 
tworzy 69 specjalnych obszarów ochrony siedlisk – SOO oraz 20 obszarów specjalnej ochrony 
ptaków - OSO. Listę tych obszarów zestawiono w tabeli poniżej, z kolei ich lokalizację na 
mapie powyżej (Rysunek 11). 

 

Tabela 4. Obszary NATURA 2000 na obszarze regionu wodnego. 

Lp. Kod Nazwa 
Powierzchnia 

[km2] 

Powierzchnia 
w granicach 

RW [km2] 
TYP 

1 PLH220021 Piaśnickie Łąki 10,85 10,85 SOO 

2 PLH220003 Białogóra 11,33 11,33 SOO 

3 PLH220018 Mierzeja Sarbska 18,83 18,83 SOO 

4 PLH220029 Trzy Młyny 7,66 7,66 SOO 

5 PLH220023 Ostoja Słowińska 321,51 213,41 SOO 

6 PLH220001 Bagna Izbickie 7,86 7,86 SOO 

7 PLH220019 Orle 2,70 2,70 SOO 
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Lp. Kod Nazwa 
Powierzchnia 

[km2] 

Powierzchnia 
w granicach 

RW [km2] 
TYP 

8 PLH220042 Torfowisko Pobłockie 1,12 1,12 SOO 

9 PLH220016 Mawra-Bagno Biała 2,95 2,95 SOO 

10 PLH220006 Dolina Górnej Łeby 25,50 25,50 SOO 

11 PLH220020 Pełcznica 2,53 2,53 SOO 

12 PLH220002 Białe Błoto 0,43 0,43 SOO 

13 PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 408,63 408,63 SOO 

14 PLH220014 Kurze Grzędy 15,87 15,87 SOO 

15 PLH220030 Twierdza Wisłoujście 0,16 0,16 SOO 

16 PLH220027 Staniszewskie Błoto 9,17 9,17 SOO 

17 PLH280006 Rzeka Pasłęka 66,82 66,70 SOO 

18 PLH220011 Jar Rzeki Raduni 0,88 0,88 SOO 

19 PLH220008 Dolina Reknicy 0,68 0,68 SOO 

20 PLH220039 Jeziora Lobeliowe koło Soszycy 1,32 1,32 SOO 

21 PLH220010 Hopowo 0,08 0,08 SOO 

22 PLH220012 Jeziorka Chośnickie 2,14 2,14 SOO 

23 PLH220017 Mechowiska Sulęczyńskie 0,46 0,46 SOO 

24 PLH220025 Przywidz 0,03 0,03 SOO 

25 PLH220007 Dolina Kłodawy 0,11 0,11 SOO 

26 PLH220005 Bytowskie Jeziora Lobeliowe 24,90 24,90 SOO 

27 PLH220009 Dolina Środkowej Wietcisy 4,31 4,31 SOO 

28 PLH220028 Studzienickie Torfowiska 1,75 1,75 SOO 

29 PLH220022 Pływające wyspy pod Rekowem 1,08 1,08 SOO 

30 PLH280008 Jezioro Drużno 30,89 30,89 SOO 

31 PLH220013 Jezioro Piasek 0,55 0,55 SOO 

32 PLH220031 Waćmierz 0,22 0,22 SOO 

33 PLH220026 Sandr Brdy 68,79 68,79 SOO 

34 PLH220015 Lubnia 0,01 0,01 SOO 

35 PLH220004 Bór Chrobotkowy 0,41 0,41 SOO 

36 PLH280010 Budwity 4,51 4,51 SOO 

37 PLH220035 Jezioro Krasne 0,96 0,96 SOO 

38 PLH280001 Dolina Drwęcy 69,31 69,31 SOO 

39 PLH280003 Jezioro Karaś 8,15 8,15 SOO 

40 PLH220040 Łebskie Bagna 2,11 2,11 SOO 

41 PLH300004 Dolina Noteci 505,32 1,15 SOO 

42 PLH040001 Forty w Toruniu 0,13 0,13 SOO 

43 PLH280009 Bieńkowo 1,23 1,23 SOO 

44 PLH040014 Cytadela Grudziądz 2,23 2,23 SOO 

45 PLH220055 Bunkier w Oliwie 0,00 0,00 SOO 
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Lp. Kod Nazwa 
Powierzchnia 

[km2] 

Powierzchnia 
w granicach 

RW [km2] 
TYP 

46 PLH040025 Zamek Świecie 0,16 0,16 SOO 

47 PLH220054 Widowo 0,92 0,92 SOO 

48 PLH220045 Górkowski Las 0,99 0,99 SOO 

49 PLH040020 Torfowisko Linie 0,05 0,05 SOO 

50 PLH040019 Ciechocinek 0,13 0,13 SOO 

51 PLH040018 Torfowisko Mieleńskie 1,46 1,46 SOO 

52 PLH040022 Krzewiny 4,99 4,99 SOO 

53 PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły 8,84 6,01 SOO 

54 PLH220036 Dolina Łupawy 55,09 55,09 SOO 

55 PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy 143,49 1,14 SOO 

56 PLH220037 Dolina Stropnej 9,63 9,63 SOO 

57 PLH220034 Jeziora Wdzydzkie 128,13 128,13 SOO 

58 PLH220041 Miasteckie Jeziora Lobeliowe 13,72 5,31 SOO 

59 PLH220033 Dolna Wisła 98,72 98,72 SOO 

60 PLH280014 Ostoja Welska 15,92 15,92 SOO 

61 PLH280012 Ostoja Lidzbarska 73,98 62,67 SOO 

62 PLH040017 Sandr Wdy 63,21 63,21 SOO 

63 PLH040023 Doliny Brdy i Stążki w Borach 
 

39,48 39,48 SOO 

64 PLH040003 Solecka Dolina Wisły 70,30 70,30 SOO 

65 PLH040011 Dybowska Dolina Wisły 13,92 13,92 SOO 

66 PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły 38,92 38,92 SOO 

67 PLH280015 Przełomowa Dolina Rzeki Wel 11,04 11,04 SOO 

68 PLH040013 Cyprianka 1,09 0,48 SOO 

69 PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski 267,50 38,72 SOO 

70 PLB220010 Bielawskie Błota 11,01 11,01 OSO 

71 PLB280015 Ostoja Warmińska 1420,16 180,59 OSO 

72 PLB280010 Zalew Wiślany 322,24 322,24 OSO 

73 PLB280002 Dolina Pasłęki 206,70 206,70 OSO 

74 PLB220002 Dolina Słupi 374,72 366,78 OSO 

75 PLB040003 Dolina Dolnej Wisły 335,59 333,68 OSO 

76 PLB280013 Jezioro Drużno 59,96 59,96 OSO 

77 PLB220001 Wielki Sandr Brdy 371,06 371,06 OSO 

78 PLB280005 Lasy Iławskie 252,19 252,19 OSO 

79 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramudzka 1166,05 7,91 OSO 

80 PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy 33,66 33,66 OSO 

81 PLB300001 
Dolina Środkowej Noteci i Kanału 

Bydgoskiego 
326,72 1,22 OSO 

82 PLB220003 Ostoja Słowińska 218,19 218,19 OSO 
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Lp. Kod Nazwa 
Powierzchnia 

[km2] 

Powierzchnia 
w granicach 

RW [km2] 
TYP 

83 PLB990002 Przybrzeżne wody Bałtyku 1946,27 0,00 OSO 

84 PLB220005 Zatoka Pucka 624,30 8,16 OSO 

85 PLB220004 Ujście Wisły 17,48 8,56 OSO 

86 PLB220006 Lasy Lęborskie 85,65 85,65 OSO 

87 PLB220007 Puszcza Darżlubska 64,53 64,53 OSO 

88 PLB220008 Lasy Mirachowskie 82,32 82,32 OSO 

89 PLB220009 Bory Tucholskie 3225,36 3225,36 OSO 

 

Bibliografia: 
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002 r.; 
Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna regionu wodnego Dolnej Wisły, PIG 
Gdańsk 2004; 
Centralna Baza Danych Geologicznych, PIG; 
Bank Danych Lokalnych, GUS; 
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 3. Punktowe i liniowe oddziaływania antropogeniczne 

W ramach identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych mających wpływ na stan 
JCWP i JCWPd w regionie wodnym Dolnej Wisły przeprowadzono analizę następujących 
rodzajów oddziaływań: 

- pobory wód powierzchniowych, 

- pobory wód podziemnych, 

- zrzuty ścieków, 

- składowiska odpadów, 

- budowle piętrzące, 

- regulacje rzek. 

Przeprowadzone prace polegały na przeanalizowaniu materiałów udostępnionych przez 
Zamawiającego, pozyskanych przez Wykonawcę oraz opracowaniu ich w formie bazy danych 
(warstwy .shp), map obrazujących opisywane oddziaływania w odniesieniu do JCWP i JCWPd 
oraz przedstawiających zróżnicowanie tych oddziaływań w regionie wodnym, ew. w 
zlewniach bilansowych, jeśli przedstawienie na tle regionu nie dawało wystarczającej 
przejrzystości uzyskanych wyników.  
Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki identyfikacji oddziaływań antropogenicznych – 
punktowych i liniowych. 
 
 

3.1. Pobory wód powierzchniowych i zrzuty ścieków 

Identyfikacji poborów wód powierzchniowych i zrzutów ścieków dokonano na podstawie 
analizy następujących materiałów: 

- przekazanych przez Zamawiającego materiałów – pozwoleń wodnoprawnych, warstw .shp 
użytkowania wód, opracowań tematycznych wraz z warstwami .shp; 

- pozyskanych przez Wykonawcę informacji od największych użytkowników pobierających 
wody powierzchniowe lub odprowadzających ścieki w regionie wodnym DW, tj. w drodze 
ankietyzacji użytkowników pobierających średnio powyżej 2000 m3/d wody lub zrzucających 
średnio powyżej 2000 m3/d ścieków (z wyłączeniem wód pobieranych na cele chłodnicze i 
odprowadzanych z tych obiektów). 

Wynikiem prac identyfikacyjnych są opracowane warstwy .shp (stanowiące załącznik do 
opracowania) oraz poniższe mapy, przedstawiające rozmieszczenie ujęć wód 
powierzchniowych i zrzutów ścieków na obszarze regionu wodnego, z uwzględnieniem 
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podziału na cztery grupy zlewni bilansowych dla dokładniejszego zobrazowania uzyskanych 
rezultatów: 

I grupa zlewni bilansowych: Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01), Wisła od Wdy 
do ujścia (GD02), Drwęca (GD03); 

II grupa zlewni bilansowych: Brda (GD04), Wda (GD05), Wierzyca (GD06); 

III grupa zlewni bilansowych: Radunia i Motława (GD07), Słupia (GD08), Łupawa (GD09), Łeba 
(GD10), Reda i Piaśnica (GD11);  

IV grupa zlewni bilansowych: Zalew Wiślany (GD12), Elbląg i Żuławy Elbląskie (GD13), Pasłęka 
i Bauda(GD14). 

 Wszystkie zidentyfikowane ujęcia i miejsca odprowadzania ścieków posiadają następujące  
informacje: 

- informacja o użytkowniku, 

- informacja o pozwoleniu wodnoprawnym, 

- informacja o lokalizacji administracyjnej, 

- informacja o lokalizacji hydrograficznej, 

- przeznaczenie pobieranej wody/ rodzaj odprowadzanych ścieków, 

- procentowy udział poszczególnych rodzajów przeznaczenia pobieranej wody/ rodzaj 
odprowadzanych ścieków w ogólnej ilości pobieranych wód / odprowadzanych ścieków, 

- ilość pobieranej wody/ odprowadzanych ścieków, w różnych jednostkach i okresach czasu, 
m.in. w okresach miesięcznych dla uwzględnienia sezonowości poborów/ zrzutów, 

- informacje o poborze/ zrzucie rzeczywistym w roku 2011 (dla zankietyzowanych znaczących 
użytkowników). 
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Rysunek 12. Pobory wód powierzchniowych i zrzuty ścieków w zlewniach bilansowych: Drwęcy, Wisły od 
Bogucina do Wdy oraz Wisły od Wdy do ujścia 
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Rysunek 13. Pobory wód powierzchniowych i zrzuty ścieków w zlewniach bilansowych: Brdy, Wdy i Wierzycy 
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Rysunek 14. Pobory wód powierzchniowych i zrzuty ścieków w zlewniach bilansowych: Słupi, Łupawy, Łeby, Redy i Piaśnicy oraz Raduni i Motławy 
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Rysunek 15. Pobory wód powierzchniowych i zrzuty ścieków w zlewniach bilansowych: Zalew Wiślany, Elbląg 
i Żuławy Elbląskie oraz Pasłęka i Bauda 
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Zidentyfikowane rozmieszczenie ujęć wód powierzchniowych oraz miejsc odprowadzania 
ścieków w zlewniach bilansowych regionu wodnego Dolnej Wisły, jak również informacje 
szczegółowe o tych oddziaływaniach antropogenicznych, pozwalają na wysunięcie 
następujących wniosków:   
Największa koncentracja poborów wód powierzchniowych jak również zrzutów ścieków 
występuje w rejonie największych jednostek osadniczych – Gdańska, (zlewnia Raduni  
i Motławy), Elbląga – na obszarze zlewni Elbląg i Żuławy Elbląskie, Torunia – na obszarze 
zlewni Wisły od Bogucina do Wdy. Najmniej poborów wód powierzchniowych i zrzutów 
ścieków występuje w południowo – zachodniej części regionu wodnego Dolnej Wisły 
(zlewnia Wdy, zlewnia Wierzycy) oraz w centralnej części regionu – na obszarze zlewni Wisły 
od Wdy do ujścia. Są to rejony o najmniejszym stopniu zurbanizowania, tym samym 
użytkowanie zasobów wodnych jest na względnie niskim poziomie.  

Łącznie na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły zidentyfikowano: 

• 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; 

• 830* zrzutów ścieków, w tym: 
- 457 zrzutów ścieków komunalnych, 
- 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. 
* nie uwzględniono odprowadzania wód z MEW 

Na podstawie informacji o sezonowości w korzystaniu z wód, dokonano podsumowania ilości 
poboru wód powierzchniowych i zrzutów ścieków w regionie wodnym w poszczególnych 
miesiącach roku. Poniższe zestawienia tabelaryczne przedstawiają uzyskane wyniki. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż są to wartości chwilowe. 
Ilości pobieranej przez użytkowników wody powierzchniowej największe są w miesiącach III 
– IX, co świadczy o znaczącym wpływie rolnictwa (stawy rybne, nawodnienia) w użytkowaniu 
wód powierzchniowych w regionie. Zależność ta poparta jest również ilością ujęć wód 
powierzchniowych na cele rolnicze, w ogólnej liczbie ujęć – 59 %. Ilość odprowadzanych 
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ścieków również wzrasta w miesiącach X- XI (znaczne ilości wód odprowadzanych ze stawów 
karpiowych). 
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Tabela 5. Wielkość poboru wód powierzchniowych w regionie wodnym Dolnej Wisły w poszczególnych okresach roku, wg pozwoleń wodnoprawnych 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
średnio 
w roku 

wielkość poboru z 
ujęć wód 

powierzchniowych 
[m3/s]* 

56,9222 56,9144 57,7934 58,5787 58,4762 58,5750 58,5436 58,3077 58,1508 57,4184 56,9099 56,7745 57,7804 

* wielkość nie uwzględnia poborów wody na MEW 
 
 
Tabela 6. Wielkość zrzutów ścieków w regionie wodnym Dolnej Wisły w poszczególnych okresach roku, wg pozwoleń wodnoprawnych 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
średnio 
w roku 

wielkość zrzutów 
ścieków [m3/s]* 

78,9410 78,8508 79,1167 79,1301 78,6724 78,8496 79,8572 79,8122 79,7862 80,9714 80,1120 78,8459 79,4121 

*wielkość nie uwzględnia zrzutów wody z MEW 
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3.2. Pobory wód podziemnych 

Identyfikacji poborów wód podziemnych dokonano na podstawie analizy następujących 
materiałów: 

- przekazanych przez Zamawiającego materiałów – pozwoleń wodnoprawnych, warstw .shp 
użytkowania wód, opracowań tematycznych wraz z warstwami .shp; 

- pozyskanych przez Wykonawcę informacji od największych użytkowników pobierających 
wody podziemne w regionie wodnym DW, tj. w drodze ankietyzacji użytkowników 
pobierających średnio powyżej 2000 m3/d wody. 

Wynikiem prac identyfikacyjnych są opracowane warstwy .shp (stanowiące załącznik do 
opracowania) oraz poniższe mapy, przedstawiające rozmieszczenie ujęć wód podziemnych 
na obszarze regionu wodnego, z uwzględnieniem podziału na cztery grupy zlewni 
bilansowych dla dokładniejszego zobrazowania uzyskanych rezultatów. 

Wszystkie zidentyfikowane ujęcia posiadają następujące  informacje: 

- informacja o użytkowniku, 

- informacja o pozwoleniu wodnoprawnym, 

- informacja o lokalizacji administracyjnej, 

- informacja o lokalizacji hydrogeologicznej i hydrograficznej, 

- informacja o zasobach eksploatacyjnych ujęcia, poziomie wodonośnym (jeśli była 
dostępna), 

- przeznaczenie pobieranej wody, 

- procentowy udział poszczególnych rodzajów przeznaczenia pobieranej wody w ogólnej 
ilości pobieranych wód, 

- ilość pobieranej wody w różnych jednostkach i okresach czasu, m.in. w okresach 
miesięcznych dla uwzględnienia sezonowości poborów, 

- informacje o poborze rzeczywistym w roku 2011 (dla zankietyzowanych znaczących 
użytkowników). 
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Rysunek 16. Pobory wód podziemnych w zlewniach bilansowych: Drwęcy, Wisły od Bogucina do Wdy oraz 
Wisły od Wdy do ujścia 
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Rysunek 17. Pobory wód podziemnych w zlewniach bilansowych: Brdy, Wdy i Wierzycy 
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Rysunek 18. Pobory wód podziemnych w zlewniach bilansowych: Słupi, Łupawy, Łeby, Redy i Piaśnicy oraz Raduni i Motławy 

 



42 
 

 

Rysunek 19. Pobory wód podziemnych w zlewniach bilansowych: Zalew Wiślany, Elbląg i Żuławy Elbląskie 
oraz Pasłęka i Bauda 
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Zidentyfikowane rozmieszczenie ujęć wód podziemnych w zlewniach bilansowych regionu 
wodnego Dolnej Wisły, jak również informacje szczegółowe o tym oddziaływaniu 
antropogenicznych, pozwalają na wysunięcie następujących wniosków:   

W każdej ze zlewni bilansowych regionu wodnego zlokalizowane są liczne ujęcia wód 
podziemnych. Jednak można zauważyć zależność, iż najwięcej poborów koncentruje się 
wokół największych miast obszaru RZGW – Trójmiasta – na obszarze zlewni Redy i Piaśnicy 
oraz Raduni i Motławy, Torunia – na obszarze zlewni Wisły od Bogucina do Wdy, Bydgoszczy 
– na obszarze zlewni Brdy, Elbląga – na obszarze zlewni Elbląg i Żuławy Elbląskie, Malborka – 
na obszarze zlewni Zalew Wiślany.  W skali regionu wodnego najwięcej ujęć zlokalizowanych 
jest w jego północnej i północno- zachodniej części. 
 
Łącznie na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły zidentyfikowano: 

• 2366 ujęć wód podziemnych, w tym: 
- 1927 ujęć na cele komunalne, 
- 65 ujęć na cele przemysłowe, 
- 2 ujęcia dla zasilania stawów pstrągowych, 
- 2 ujęcia dla zasilania stawów karpiowych, 
- 325 ujęć dla celów nawodnień, 
- 45 innych ujęć wód. 

Na podstawie informacji o sezonowości w korzystaniu z wód, dokonano podsumowania ilości 
poboru wód podziemnych w regionie wodnym w poszczególnych miesiącach roku. Poniższe 
zestawienia tabelaryczne przedstawiają uzyskane wyniki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż są 
to wartości chwilowe.  
Ilości pobieranej przez użytkowników wody podziemnej w ciągu roku jest na względnie 
stałym poziomie. Niewielki wzrost ilości pobieranej wody odnotowuje się w miesiącach III – 
IX.Świadczy to o decydującym udziale przeznaczenia pobieranych wód podziemnych na cele 
komunalne, z uwagi na niską zmienność zapotrzebowania na wodę tego sektora. Potwierdza 
to również udział liczby ujęć wód podziemnych na cele komunalne w ogólnej liczbie ujęć w 
regionie – 81%. Wody podziemne stanowią zatem w regionie wodnym Dolnej Wisły 
podstawę zaopatrzenia ludności w wodę. 
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Tabela 7. Wielkość poboru wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły w poszczególnych okresach roku, wg pozwoleń wodnoprawnych 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
średnio 
w roku 

wielkość poboru z 
ujęć wód 

podziemnych 
[m3/s]* 

16,0810 16,0854 16,1187 16,5661 16,6388 16,7034 16,7915 16,7770 16,6105 16,1399 16,1072 16,1046 16,3937 
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3.3. Składowiska odpadów 

Składowiska odpadów stanowią jedno ze źródeł oddziaływań antropogenicznych na stan 
zasobów wodnych. W ramach pracy przeprowadzono analizę występowania składowisk 
odpadów wszystkich typów na terenie zlewni bilansowych regionu wodnego Dolnej Wisły. 
Wykorzystano do tego celu ogólnodostępne informacje (plany gospodarki odpadami, 
programy ochrony środowiska) oraz materiały przekazane przez Zamawiającego.  

W wyniku realizacji prac zidentyfikowano 123 obiekty składowisk odpadów. Poniższe mapy 
przedstawiają ich lokalizację w zlewniach bilansowych, a zrealizowane warstwy .shp 
stanowią załącznik do opracowania. Największe nagromadzenie składowisk obserwujemy  
w centralnej i zachodniej części regionu wodnego – w zlewni Wisły od Wdy do ujścia, Wdy, 
Brdy, Wierzycy. W północno – zachodniej części obszaru RZGW Gdańsk – na terenie zlewni 
Słupi, zlewni Łeby, zlewni Łupawy, zlewni Redy i Piaśnicy oraz zlewni Raduni i Mołtawy, 
koncentracja składowisk jest niewielka (od 2 do 4 składowisk odpadów w zlewni). 
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Rysunek 20. Składowiska odpadów w zlewniach bilansowych: Drwęcy, Wisły od Bogucina do Wdy oraz Wisły 
od Wdy do ujścia 
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Rysunek 21. Składowiska odpadów w zlewniach bilansowych: Brdy, Wdy i Wierzycy 
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Rysunek 22. Składowiska odpadów w zlewniach bilansowych: Słupi, Łupawy, Łeby, Redy i Piaśnicy oraz Raduni i Motławy 
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Rysunek 23. Składowiska odpadów w zlewniach bilansowych: Zalew Wiślany, Elbląg i Żuławy Elbląskie oraz 
Pasłęka i Bauda 
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3.4. Zabudowa poprzeczna cieków 

Budowle hydrotechniczne stanowią źródło oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów 
wodnych. Zabudowa poprzeczna jest przyczyną zaburzeń ciągłości biologicznej cieków, 
zakłóceń reżimu hydrologicznego wód.  

W ramach przeprowadzonych prac identyfikacyjnych korzystano z danych przekazanych 
przez Zamawiającego, tj. zwarstw zabudowy poprzecznej będących w posiadaniu RZGW  
w Gdańsku oraz z opracowania „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości 
morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód  
w Polsce”, jak również z przekazanych materiałów informacyjnych nt. zabudowy poprzecznej 
cieków. Tym samym została przeprowadzona weryfikacja dotychczasowych warstw .shp 
zabudowy poprzecznej, stanowiąca jednocześnie podstawę prac aktualizacyjnych nad 
wyznaczaniem silnie zmienionych części wód. 

W ramach przeprowadzonych prac powstała warstwa .shp (stanowiąca załącznik do 
opracowania), zawierająca informacje szczegółowe nt. 661 obiektów. Poniższe mapy 
przedstawiają uzyskane wyniki. 

Zabudowa poprzeczna cieków występuje na terenie wszystkich zlewni bilansowych, jednak 
najwięcej obiektów znajduje się w północno- zachodniej części regionu (zlewnia Słupi, zlewni 
Łupawy, zlewnia Łeby, zlewnia Redy i Piaśnicy).Znaczne ilości zabudowy poprzecznej cieków 
obserwujemy również na terenie zlewni Brdy i zlewni Wierzycy. Najmniej budowli znajduje 
się w południowej części regionu, tj. w zlewni Wisły od dopływu z Bogucina do Wdy.  
Lokalizacja zabudowy poprzecznej związana jest głównie z wykorzystaniem energetycznym 
wód (MEW), poborem wód na cele hodowli ryb lub regulowania odpływu. 
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Rysunek 24. Budowle poprzeczne na ciekach w zlewniach bilansowych: Drwęcy, Wisły od Bogucina do Wdy 
oraz Wisły od Wdy do ujścia 
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Rysunek 25. Budowle poprzeczne na ciekach w zlewniach bilansowych: Brdy, Wdy i Wierzycy 
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Rysunek 26. Budowle poprzeczne na ciekach w zlewniach bilansowych: Słupi, Łupawy, Łeby, Redy i Piaśnicy oraz Raduni i Motławy 
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Rysunek 27. Budowle poprzeczne na ciekach w zlewniach bilansowych: Zalew Wiślany, Elbląg i Żuławy 
Elbląskie oraz Pasłęka i Bauda 
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3.5.Regulacje cieków 

Zabudowa podłużna cieków w regionie wodnym Dolnej Wisły jest kolejnym źródłem 
oddziaływań antropogenicznych na stan części wód powierzchniowych. Ten typ zabudowy 
powoduje przede wszystkim pogorszenie warunków życia organizmów wodnych.  

W ramach przeprowadzonych prac identyfikacyjnych korzystano z danych pozyskanych  
z udziałem RZGW z zarządów melioracji i urządzeń wodnych nt. zabudowy podłużnej cieków. 
Tym samym została przeprowadzona weryfikacja warstw .shp zabudowy podłużnej, 
stanowiąca jednocześnie podstawę prac aktualizacyjnych nad wyznaczaniem silnie 
zmienionych części wód. 

W ramach przeprowadzonych prac powstała warstwa .shp (stanowiąca załącznik do 
opracowania), zawierająca informacje o udziale długości odcinków cieków w JCWP na 
których prowadzone były prace regulacyjne, w stosunku do ogólnej długości cieków w JCWP. 
Poniższa mapa przedstawia uzyskane wyniki. 

Na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły zidentyfikowano JCWP, w których występują 
największe wartości udziału odcinków cieków uregulowanych (zabudowa podłużna): 
- RW2000234794 - Kanał Ściekowy, RW2000234796 - Chylonka, RW20002247899 - Reda od 
dopł. z polderu Rekowo do ujścia, RW20002652269 – Kanał Palemona, RW2000172994 – 
Kanał Granicznik, RW20002129999 - Wisła od Wdy do ujścia, RW2000172952451 - 
Rudniczanka do wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego, RW2000172996 -Drybok, 
RW2000172994 -Kanał Granicznik, RW2000212939 - Wisła od dopł. z Sierzchowa do Wdy, 
RW20002127935 - Wisła od granicy Regionu Wodnego Dolnej Wisły do dopł. z Sierzchowa, 
RW200024279493 - Mień od dopł. z Głodowa do dopł. spod Jankowa. Udział regulowanych 
odcinków cieków w danych JCWP rzek wynosi 0,781 – 1,000. 
W skali regionu wodnego cieki uregulowane występują głównie w jego południowej  
i centralnej części oraz przy ujściu Wisły.  
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Rysunek 28. Regulacje cieków w odniesieniu do JCWP 
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 4. Obszarowe oddziaływania antropogeniczne 

4.1. Metoda realizacji 

Identyfikacja presji oddziaływujących na stan wód powierzchniowych i podziemnych  
w regionie wodnym Dolnej Wisły, odbywała się poprzez analizę dostępnych informacji  
i danych wejściowych przekazanych przez Zamawiającego, pozyskanych i uzupełnionych  
w ramach niniejszej pracy oraz ogólnodostępnych danych statystycznych (Bank Danych 
Lokalnych).  

Znaczna ilość dostępnych informacji odniesiona jest do jednostek podziału 
administracyjnego- gmin. Obszerność danych dla tego podziału, zarówno pod względem 
zakresu informacji, jak też okresu którego dotyczą, zadecydowała o przyjęciu jako 
podstawowe danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych, uzupełnionych innymi 
informacjami (projekt Corine Land Cover, mapa gęstości zaludnienia EuropejskiejAgencji 
Środowiska, dane pozyskane od WZMiUW).  

Wskaźniki dla gmin stanowiły materiał bazowy do obliczenia wskaźników oddziaływań dla 
JCWPrzecznych, JCWP jeziornych, JCWPd, JCWP przejściowych, JCWP przybrzeżnych 
(poprzez zastosowanie metody średniej ważonej, gdzie wagą była powierzchnia gminy  
w powierzchni JCWP/ JCWPd). 

Należy wyjaśnić, iż w grupie obszarowych oddziaływań antropogenicznych uwzględniono 
przede wszystkim oddziaływania: 

- zanieczyszczenia rolnicze, 

- zanieczyszczenia pochodzące z zabudowy rozproszonej, 

- melioracje. 

Ponadto z uwagi na dostępność w Banku Danych Lokalnych szeregu informacji odniesionych 
do powierzchni gmin, zdecydowano się uwzględnić w prowadzonych pracach również 
oddziaływania o charakterze punktowym, które ze względu na sposób przedstawienia można 
zaprezentować i wykorzystać do dalszych analiz w odniesieniu do obszaru JCWP/ JCWPd. Są 
to oddziaływania dot. np. ilości odprowadzanych ścieków na jednostkę powierzchni, 
ładunków zanieczyszczeń odprowadzany w ściekach na jednostkę powierzchni. Dlatego dla 
dalszej analizy przyjęto następujące wydzielenia głównych grup oddziaływań 
antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne: 

 zanieczyszczenia o charakterze punktowym odniesione do obszaru, w tym: 

• zrzuty ścieków, 

•  ładunki zanieczyszczeń w ściekach; 

 oddziaływania punktowe odniesione do obszaru, w tym: 
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• zużycie wody,  

• pobory wód podziemnych; 

 zanieczyszczenia o charakterze obszarowym, w tym: 

• użytkowanie terenu, 

• rozproszone zanieczyszczenia komunalne, 

• presje rolnicze; 

 inne oddziaływania; 

 wskaźniki zmian morfologicznych. 

Ze względu na brak w BDL danych dot. wielkości poborów wód (z wyjątkiem poborów wód 
podziemnych na cele przemysłowe, którą to informację również wykorzystano do obliczenia 
wskaźnika presji), zdecydowano się przyjąć dane statystyczne dotyczące zużycia wody i 
potraktować je umownie jako presję punktową odniesioną do powierzchni obszaru. Mimo, iż 
zużycie wody nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na wielkość faktycznego poboru wód 
w analizowanym obszarze, skorzystano z tych danych w celu zachowania jednolitości 
informacji wejściowych do analizy. 
Oprócz wskaźników przedstawiających oddziaływania, obliczono również dodatkowe 
wskaźniki obrazujące stopień pokrycia obszaru zlewni różnymi formami zagospodarowania, 
które z uwagi na ochronę zasobów wodnych są pożądane.    
W tej części analizy występowania oddziaływań antropogenicznych podstawową jednostką 
odniesienia jest obszar jednolitej części wód.  
Przyjęte podejście wymuszone zostało również wymaganiami planowanej do wykorzystania 
metody oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP/JCWPd,  
tj. wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP).  

Poniżej szczegółowo przedstawiono określone w ramach pracy wskaźniki oddziaływań 
antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne. Wartości części wskaźników  
zostały obliczone i zobrazowane na mapach oraz dokonano opisu rozkładu i nasilenia 
zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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WSKAŹNIKI  

Analiza w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD 

Jednost
ka 

SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP rzeczna, JCWP 
jeziorna, JCWP przybrzeżna, 
JCWP przejściowa, JCWPd ) 

Oddziaływania punktowe odniesione do obszaru- zanieczyszczenia  

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

1 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych wymagające 
oczyszczania w przeliczeniu na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków wymagających 

oczyszczania, na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

SC_OG 
tys. 

m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

2 

Zrzuty oczyszczonych ścieków 
komunalnych i przemysłowych 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków oczyszczonych, na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 
SC_OCZ 

tys. 
m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

3 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych oczyszczonych 
mechanicznie w przeliczeniu na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków oczyszczonych 

mechanicznie, na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

SC_OCZ
_MECH 

tys. 
m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

4 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych oczyszczonych 
biologicznie w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków oczyszczonych 

biologicznie, na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

SC_OCZ
_BIOL 

tys. 
m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

5 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych oczyszczonych 

z podwyższonym usuwaniem 
biogenów w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków oczyszczonych z 

podwyższonym usuwaniem 
biogenów, na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

SC_OCZ
_PUB 

tys. 
m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD 

Jednost
ka 

SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP rzeczna, JCWP 
jeziorna, JCWP przybrzeżna, 
JCWP przejściowa, JCWPd ) 

6 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

Zrzuty nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych i 

przemysłowych w przeliczeniu 
na powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków nieoczyszczonych, 
na powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_NOC
Z 

tys. 
m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

7 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i przemysłowymi 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd - BZT5 

Ładunek BZT5 odprowadzany 
ze ściekami w ciągu roku 

(2010), na powierzchnię JCWP/ 
JCWPd 

LAD_BZ
T5 

kg/km2 
ładunek zanieczyszczeń/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

8 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i przemysłowymi 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd - ChZT 

Ładunek ChZT odprowadzany 
ze ściekami w ciągu roku 

(2010), na powierzchnię JCWP/ 
JCWPd 

LAD_C
HZT 

kg/km2 
ładunek zanieczyszczeń/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

9 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i przemysłowymi 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd - Nog 

Ładunek Nog odprowadzany ze 
ściekami w ciągu roku (2010), 

na powierzchnię JCWP/ JCWPd 
LAD_N kg/km2 

ładunek zanieczyszczeń/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

10 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i przemysłowymi 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd - Pog 

Ładunek Pog odprowadzany ze 
ściekami w ciągu roku (2010), 

na powierzchnię JCWP/ JCWPd 
LAD_P kg/km2 

ładunek zanieczyszczeń/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

11 

Zrzuty ścieków przemysłowych 
wymagające oczyszczania w 
przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków przemysłowych 

wymagających oczyszczania, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_PRZ  
tys. 

m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD 

Jednost
ka 

SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP rzeczna, JCWP 
jeziorna, JCWP przybrzeżna, 
JCWP przejściowa, JCWPd ) 

12 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

Zrzuty ścieków przemysłowych 
nieoczyszczonych w przeliczeniu 
na powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków przemysłowych  

nieoczyszczonych, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_PRZ 
_NOCZ 

tys. 
m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

13 

Zrzuty ścieków komunalnych 
wymagające oczyszczania w 
przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków komunalnych 

wymagających oczyszczania, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_KO
M 

tys. 
m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

14 
Zrzuty ścieków komunalnych 

nieoczyszczonych w przeliczeniu 
na powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków komunalnych 

nieoczyszczonych, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_KO
M 

_NOCZ 

tys. 
m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

Oddziaływania punktowe odniesione do obszaru– zużycie wody, pobory wód podziemnych 

15 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności 

w ciągu roku ogółem w 
przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i 
ludności w 2010 roku na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

ZW_OG 
tys.m3/r
ok/ km2 

ilość zużytej wody/ powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

16 

Zużycie wody na potrzeby 
przemysłu w ciągu roku w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

Zużycie wody na potrzeby 
przemysłu w 2010 roku na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 
ZW_PRZ 

tys.m3/r
ok/ km2 

ilość zużytej wody/ powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

17 
Zużycie wody na potrzeby sieci 

wodociągowej w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Zużycie wody na potrzeby 
sektora komunalnego  w 2010 
roku na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd 

ZW_KO
M 

tys.m3/r
ok/ km2 

ilość zużytej wody/ powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD 

Jednost
ka 

SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP rzeczna, JCWP 
jeziorna, JCWP przybrzeżna, 
JCWP przejściowa, JCWPd ) 

18 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

Zużycie wody na potrzeby 
rolnictwa i leśnictwa w ciągu 

roku w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Zużycie wody na potrzeby 
rolnictwa i leśnictwa w 2010 
roku na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd 

ZW_RO 
tys.m3/r
ok/ km2 

ilość zużytej wody/ powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

19 

Wielkość poboru wód 
podziemnych na potrzeby 

przemysłu w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWPd 

Wielkość poboru wód 
podziemnych na potrzeby 

przemysłu w 2010 r. na 
powierzchnię JCWPd 

ZW_PRZ
_POD 

tys.m3/r
ok/ km2 

ilość pobranej wody/ powierzchnia 
JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

Oddziaływania obszarowe i rozproszone- zanieczyszczenia  

20 
Gęstość liczby ludności 
nieobsługiwanej przez 

oczyszczalnie 

liczba ludności nieobsługiwanej 
przez oczyszczalnie na 

km2JCWP 

GEST_L
UD_N_O

CZ 

osoba/k
m2 

 liczba ludności nieobsługiwanej 
przez oczyszczalnie w gminie / 

powierzchnia JCWP 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

21 
Ładunek azotu od 1 mieszkańca 
z uwzględnieniem obsługi przez 

oczyszczalnie 

ładunek N na mieszkańca w 
2010 r. w JCWP 

N_ROK_
MK 

kg/rok/
osoba 

((ludność nieobsługiwana przez 
oczyszczalnie + 0,9 * ludność 

obsługiwana przez mechaniczne 
ocz.+ 0,65 ludność obsługiwana 

przez biologiczne ocz.+ 0,2 ludność 
obsługiwana przez ocz. z podw. 

usuwaniem biogenów) * 0,012 kg/d 
*365)/ludn 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

22 

Stosunek liczby ludności 
podłączonej do kanalizacji do 
liczby ludności podłączonej do 

wodociągu 

wartość wskaźnika w 2010 r. 
dla JCWP/ JCWPd 

KAN/W
OD 

– 

liczba osób podłączonych do 
kanalizacji w JCWP / liczba osób 
podłączonych do wodociągu w 

JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
S 

23 
Ładunek azotu od ludności 

nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

ładunek N w 2010 r. w JCWPd 
N_LUD_

N 
kg/rok/k

m2 
GEST_LUD_N_OCZ * 4,38 kg/rok.  JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD 

Jednost
ka 

SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP rzeczna, JCWP 
jeziorna, JCWP przybrzeżna, 
JCWP przejściowa, JCWPd ) 

24 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

Udział obszarów chronionych w 
powierzchni gminy 

Udział procentowy obszarów 
chronionych w powierzchni 

JCWP/ JCWPd 

CHRON_
PR 

% 
powierzchnia obszarów 

chronionych *100/powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
S 

25 
Udział lasów w powierzchni 

gminy 
Udział procentowy lasów w 
powierzchni JCWP/ JCWPd 

LASY_PR % 
powierzchnia lasów 

*100/powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
S 

26 
Udział gruntów ornych w 

powierzchni gminy 
Udział procentowy gruntów 
ornych w powierzchni JCWP 

ORNE_P
R 

% 
powierzchnia gruntów 

ornych*100/powierzchnia JCWP/ 
JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

27 
Udział sadów w powierzchni 

gminy 
Udział procentowy sadów w 
powierzchni JCWP/ JCWPd 

SADY_P
R 

% 
powierzchnia 

sadów*100/powierzchnia JCWP/ 
JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

28 
Udział obszarów zabudowanych 

w powierzchni gminy 

Udział procentowy obszarów 
zabudowanych w powierzchni 

JCWP/ JCWPd 

ZABUD_
PR 

% 
powierzchnia obszarów 

zabudowanych*100/powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

29 
Udział obszarów mokradłowych 

w powierzchni gminy 

Udział procentowy obszarów 
mokradłowych w powierzchni 

JCWP/ JCWPd 

MOKR_
PR 

% 
powierzchnia obszarów 

mokradłowych*100/powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
S 

30 
Udział zbiorników wodnych w 

powierzchni gminy 

Udział procentowy zbiorników 
wodnych (jeziora, zbiorniki, 

stawy) w powierzchni JCWP/ 
JCWPd 

ZBIORNI
KI 

% 
(pow. jezior + pow. zbiorników + 

pow. stawów) w gminie * 
100/powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
S 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD 

Jednost
ka 

SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP rzeczna, JCWP 
jeziorna, JCWP przybrzeżna, 
JCWP przejściowa, JCWPd ) 

31 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

Obsada zwierząt hodowlanych 

Wielkość pogłowia zwierząt 
gospodarskich (bydła, świń, 

koni, owiec) przeliczona na SD 
(sztuki duże) przypadająca na 1 

ha użytków rolnych (UR) w 
JCWP/ JCWPd (2010) 

POGL_Z
W 

SD/ ha 
UR 

liczba SD/ powierzchnia użytków 
rolnych w  JCWP/ JCWPd 

SD = 1,0 konie + 0,6 bydło + 0,15 
trzoda chlewna + 0,08 owce 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

32 

Udział obszarów o zwiększonym 
odpływie azotu z profilu 

glebowego użytków rolnychw 
powierzchni JCWP/JCWPd 

Udział procentowyobszaróww 
powierzchni JCWP/ JCWPd 

OSN_% % 
Pow. obszarów*100/powierzchnia 

JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

33 
Udział obszarów 

zmeliorowanych w powierzchni 
JCWP/JCWPd 

Udział procentowy obszarów 
zmeliorowanych  w 

powierzchni JCWP/ JCWPd 

WSK_M
EL 

% 
Pow. obsz. 

zmeliorowanego*100/powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

Inne oddziaływania 

34 Gęstość zaludnienia 
Liczba ludności  na km2 JCWP/ 

JCWPd 
GEST_Z

AL 
osoba/k

m2 
 liczba ludności w JCWP / 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

35 
Odpady wytworzone nie 

odzyskiwane w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odpadów wytworzonych 
w ciągu roku nieodzyskiwanych 

w JCWP/ JCWPd 

ODP_N
ODZYS 

tys. 
t/rok/k

m2 

odpady wytworzone – odpady 
odzyskiwane  w JCWP/ JCWPd 

JCWP rzeczna, JCWP jeziorna, 
JCWP przybrzeżna, JCWP 

przejściowa, JCWPd 
D 

Wskaźniki zmian morfologicznych 

36 
Zmiany w morfologii cieków- 

obecność zabudowy 
poprzecznej 

Udział % długości JCWP 
odciętej zabudową poprzeczną 
w stosunku do ogólnej długości 

JCWP 

ODCIET
E 

% 
długości JCWP odciętej zabudową 
poprzeczną*100/ ogólna długość 

JCWP 
JCWP rzeczna D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD 

Jednost
ka 

SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP rzeczna, JCWP 
jeziorna, JCWP przybrzeżna, 
JCWP przejściowa, JCWPd ) 

37 

STYMULANTA 
(S)/ 

DESTYMULANTA 
(D) 

Zmiany w morfologii cieków- 
obecność regulacji cieków 

Udział % długości JCWP 
uregulowanej w stosunku do 

ogólnej długości JCWP 

REGULA
CJE 

% 
długość JCWP uregulowanej*100/ 

ogólna długość JCWP 
JCWP rzeczna D 

38 
Wskaźnik stopnia 

przekształcenia strefy brzegowej 
jeziora 

Łączny wskaźnik wynikający z 
analizy zmian morfologicznych 

strefy brzegowej jeziora 

PRZ_S
TR_BR 

% 

Ba = [(l1 * x1 + l2 * x2 + l3 * x3)/l] * 
100% 
gdzie: 
Ba – wskaźnik określający stopień 
przekształcenia strefy brzegowej 
jeziora, 
l1-3 – długości linii brzegowej wg 
klas, 
x1-3 – współczynnik korygujący wg 
klas, 
l – długość linii brzegowej. 
Wartości progowe: 
Ba ≤ 15% – wskazuje na naturalny 
charakter, 
15% < Ba ≤ 40% – zmiana istotna, 
konieczność porównania z innymi 
wskaźnikami, 
Ba > 40% – klasyfikacja jako SZCW. 

JCWP jeziorna D 
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W powyższych tabelach, każdy zidentyfikowany wskaźnik, został zaklasyfikowany jako 
stymulanta, bądź destymulanta w kontekście jego wpływu na stan zasobów wodnych w 
analizowanej JCWP/ JCWPd. Jako stymulanta rozumiany jest wskaźnik, którego wysoka 
wartość jest pożądana ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego stanu wód 
(ochrony zasobów wodnych), natomiast jako destymulanta, rozumiemy wskaźnik, którego 
wysoka wartość nie jest pożądana z tych samych przyczyn. Podział wskaźników na 
stymulanty i destymulanty jest pierwszym krokiem do przeprowadzenia zbiorczej oceny 
wpływu występujących oddziaływań na stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły. Każdy 
wskaźnik, bądź grupy wskaźników, charakteryzują odrębny rodzaj presji, wyrażonych innymi 
miarami/ jednostkami, tym samym łączna ocena wpływu występujących oddziaływań na stan 
zasobów wodnych nie jest możliwa do przeprowadzenia bez zastosowania specjalnych 
metod, czy narzędzi. W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy, dla opracowania 
łącznej oceny wpływu oddziaływań na stan wód postanowiono wykorzystać metodę 
wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), która będzie przedmiotem dalszej części 
raportu z badań. W analizie tej wykorzystane zostaną wskaźniki oddziaływań, wybrane 
spośród wszystkich wskaźników zestawionych w powyższych tabelach. Dobór wskaźników do 
analizy WAP odbywa się według określonych zasad: 

- duża zmienność cech dla badanych obiektów, 

- brak wzajemnego silnego skorelowania między wskaźnikami, 

- reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy zmiennych 
silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych wyeliminowanych z badań, 

- określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na stymulanty i destymulanty. 
 
Szczegółowe informacje nt. metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), będą 
przedmiotem kolejnej części pracy.  

Wartości wszystkich z powyższych wskaźników zostały obliczone dla obszarów JCWP/ JCWPd 
i zestawione w postaci warstw .shpoddziaływań antropogenicznych. Wyniki dokonanych 
analiz w zakresie wskaźników oddziaływań występujących w regionie wodnym Dolnej Wisły 
w odniesieniu do podziału obszaru na JCWP i JCWPdprzedstawiają poniższe mapy 
wraz z komentarzem. 

Wybrane (główne) oddziaływania obszarowe zostały przedstawione na mapach w formacie 
A3 stanowiących załączniki do opracowania (Zał. nr 1- 55), dla lepszego zobrazowania 
rozmieszczenia oddziaływań i zmienności ich wartości w regionie wodnym i w zlewniach 
bilansowych, natomiast pozostałe zidentyfikowane oddziaływania przedstawiono na 
poglądowych mapach umieszczonych w tekście. Analizy dokonano z uwzględnieniem 
podziału części wód na rodzaje: JCWP rzeczne, JCWP jeziorne, JCWPd, zlewnie JCWP 
przejściowych, zlewnie JCWP przybrzeżnych. 
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W przypadku JCWP przejściowych i przybrzeżnych Wykonawca w trakcie prac wyznaczył 
zlewnie tych części wód, aby móc przeanalizować oddziaływania w zlewniach. Granice 
między JCWP przejściowymi i przybrzeżnymi są przyjęte w sposób umowny, zatem 
przyporządkowane im zlewnie również są wyznaczone w sposób uproszczony. W 
szczególności dotyczy to JCWP Ujście Wisły Przekop, której zlewnia stanowi około połowy 
powierzchni regionu wodnego. Zlewnie zostały wyznaczone przez Wykonawcę wyłącznie na 
potrzeby niniejszej pracy, poprzez połączenie zlewni elementarnych z MPHP.  

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż analiza oddziaływań antropogenicznych JCWP przybrzeżnych 
objęła jedynie 5 z 6 JCWP, tj. nie uwzględniono w pracach JCWP CWIWB3 (Port 
Władysławowo), z uwagi na jej bardzo małą powierzchnię (0,12 km2). Nasilenie 
występujących w niej oddziaływań antropogenicznych będzie podobne do tych w JCWP 
CWIIWB4 (Władysławowo- Jastrzębia Góra).  

 

4.2. Główne oddziaływania obszarowe 

4.2.1. JCWP rzeczne 

Gęstość zaludnienia – Zał. 1, 2, 3, 4 

Załączniki mapowe nr 1, 2, 3, 4 przedstawiają gęstość zaludnienia w zlewniach JCWP 
rzecznych na terenie RZGW Gdańsk. Rozmieszczenie ludności jest tu nierównomierne. Do 
najgęściej zaludnionych należą zlewnie JCWP rzecznych, obejmujące największe miasta 
omawianego regionu wodnego. Największa gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 
1900,1 – 4029,2  osób/km2 i występuje na północy regionu wodnego Dolnej Wisły, w 
zlewniach JCWP rzecznych nr RW200022489 (Martwa Wisła od Strzyży do ujścia), 
RW200017488 (Strzyża) w zlewni bilansowej Raduni i Motławy, które obejmują miasta 
Gdańsk, Gdynia i Sopot. Kolejnymi zlewniami JCWP rzecznych pod względem zagęszczenia 
ludności są RW200020292999 (Brda od wypływu ze Zb. Smukała do ujścia), RW20000292989 
(Kanał Bydgoski) w zlewni Brdy, obejmujące miasto Bydgoszcz, RW20001754929 (Kumiela) w 
zlewni Elbląg i Żuławy Elbląskie, obejmujące miasto Elbląg oraz RW2000172912 (Struga 
Toruńska (stare koryto)) w zlewni Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy, obejmujące 
swym zasięgiem miasto Toruń. Najmniej zaludnione są obszary w zlewniach JCWP rzecznych, 
znajdujących się w obrębie małych miast oraz regionów w ich sąsiedztwie. 

Załączniki mapowe nr 5, 6, 7, 8 przedstawiają udział gruntów ornych w zlewniach JCWP 
rzecznych. Grunty orne występują na całej powierzchni obszaru RZGW Gdańsk. Usytuowanie 
gruntów ornych i ich wielkość uzależniona jest głównie od rzeźby terenu oraz jakości gleb. 
Największy udział  gruntów ornych można zauważyć na obszarach występowania najlepszych 
gleb, np. Pojezierza Chełmińskiego – w zlewniach JCWP rzecznych nr RW20001729389 - 

Udział gruntów ornych – Zał. 5, 6, 7, 8 



68 
 

Brzezianek z jeziorami Ocypel Wielki i Długie, RW2000172934 - Struga Niewieścińska 
(zlewnia Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy), RW200025289829 - Dopł. spod 
Wielbądza, RW20001728984 - Bacha do Zgniłki ze Zgniłką, RW200018289749 - Struga 
Młyńska, RW20001728972 - Dopł. spod Ciechocina-Parceli, RW200017289529 - Dopływ z jez. 
Słupno, RW200017289329 - Radomińska Struga, RW20001728916 - Dopł.z Płonnego, 
RW20002028899 - Rypienica od dopł. z jez. Długiego do ujścia (zlewnia Drwęcy), 
RW200017296729 - Łasinka z jez. Łasińskim, RW200017296872 - Dopływ z Zawdy, 
RW200017296592 - Dopł. z jez. Szańcowego, RW200019296699 - Lutryna od Kanału 
Sicińskiego do ujścia, RW2000172966929 - Radzyńska Struga, RW200023296689 - Lutryna od 
Dużej Bachy do Kanału Sicińskiego, RW20002529665 - Lutryna do Dużej Bachy, 
RW200017295229 - Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą (zlewnia Wisły od Wdy do 
ujścia). Najniższy udział gruntów ornych występuje w zlewniach JCWP rzecznych 
znajdujących się na obszarze o silnym urzeźbieniu terenu i słabych glebach, np. w okolicach 
Borów Tucholskich, położonych na terenie zlewni Wdy i wschodniej części zlewni Brdy. 
Zauważalna jest również zależność, iż im dalej dana zlewnia JCWP rzecznej jest oddalona od 
dużych miast, tym większy udział mają grunty orne w jej powierzchni.  

Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z profilu glebowego użytków rolnych – Zał. 
9, 10, 11, 12 

Załączniki mapowe nr 9, 10, 11, 12 przedstawiają udział obszarów o zwiększonym odpływie 
azotu z profilu glebowego użytków rolnychw zlewniachJCWP rzecznych. Obszary te 
występują głównie w środkowej i południowej części RZGW Gdańsk, przede wszystkim na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Udział obszarów o zwiększonym odpływie 
azotu jest największy w powierzchniach zlewni JCWP rzecznych nr RW200017292914 - 
Struga Graniczna (zlewnia Brdy), RW20001929889 - Janka od Liski do ujścia, 
RW20001729892 - Dopł. spod Piaseczna (zlewnia Wierzycy), RW20001928989 - Bacha od 
Zgniłki do ujścia (zlewnia Drwęcy), RW200017279642 - Kanał Parchański do dopł. z bagna 
Błoto Ostrowskie, RW200017279644 - Dopł. spod Słońska, RW200002796471 - Kanał 
Parchański od dopł. z bagna Błoto Ostrowskie do dopł. z Nowego Dworu, RW2000172796499 
- Tążyna z Kanałem Parchańskim od dopł. z Nowego Dworu, RW2000172796729 - Dopływ z 
Żyrosławic, RW200017279669 - Dopł. z Żółnowa, RW2000172796749 - Dopł. z Broniszewa i 
RW200017279329 - Dopływ z Marszałkowa (zlewnia Wisły od dopływu spod Bogucina do 
Wdy). Obszary o zwiększonym odpływie azotu zajmują aż 45,1 – 79,1 % powierzchni zlewni 
wymienionych JCWP rzecznych. We wschodniej oraz zachodniej części regionu wodnego nie 
występują obszary szczególnie narażone.  Wskazane obszary mają typowo rolniczy charakter, 
występują na terenach wiejskich z dużym udziałem gruntów ornych. 

Załączniki mapowe nr 13, 14, 15, 16 przedstawiają udział terenów zabudowanych na 
obszarach zlewni JCWP rzecznych. W regionie wodnym Dolnej Wisły występuje nieregularne 
zabudowanie terenów. W większości zlewni JCWP rzecznych udział terenów zabudowanych 

Udział terenów zabudowanych – Zał. 13, 14, 15, 16 
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nie przekracza 10 %. Największy udział terenów zabudowanych występuje na obszarze 
zlewni JCWP rzecznych nr RW2000234796 - Chylonka, RW20001747989 - Kacza, 
RW20001847994 - Potok Oliwski (zlewnia Redy i Piąśnicy), RW200022489 - Martwa Wisła od 
Strzyży do ujścia, RW200017488 - Strzyża, RW20000486969 - Kanał Raduński, 
RW200017486964 - Dopływ z Łostowic (zlewnia Raduni i Mołtawy), RW200020292999 - Brda 
od wypływu ze zb.Smukała do ujścia, RW20000292989 - Kanał Bydgoski (zlewnia Brdy), 
RW20001729498 - Dopł. z Sulnówka (zlewnia Wdy), RW200017299729 - Kanał Młyński, 
RW2000172954 - Rów Hermana (zlewnia Wisły od Wdy do ujścia), RW20001729192 - Kanał z 
Łęgnowa, RW2000172912 - Struga Toruńska (stare koryto), RW20001729132 - Mała Wisełka 
(zlewnia Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy). Wynika to z usytuowania największych 
miast regionu wodnego Dolnej Wisły na obszarze zlewni wymienionych JCWP, takich jak 
Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń, Elbląg, Grudziądz. Tereny zabudowane zajmują do 33,6% 
powierzchni w/wzlewni JCWP rzecznych.  

Załączniki mapowe nr 17, 18, 19, 20 przedstawiają udział terenów zmeliorowanych na w 
zlewniach JCWP rzecznych. Tereny zmeliorowane występują niemal we wszystkich zlewniach 
JCWP regionu wodnego Dolnej Wisły. Jednak największy udział terenów zmeliorowanych 
występuje w zlewniach JCWP rzecznych we wschodniej części zlewni Raduni i Motławy – 
JCWP nr RW200017486892 - Gęś, RW2000048699 - Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia 
wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia, 
RW20001748644 - Bielawa do dopł. ze Skowarcza,  RW20000487 - Martwa Wisła do Strzyży, 
we wschodniej części zlewni Wierzycy - RW20001729848 - Dopł. z jez. Krawusińskiego, 
RW20001929899 - Gardęga od dopł. z jez. Klasztornego do ujścia, RW200020298789 - 
Węgiermuca od dopł. z Wysokiej do ujścia, RW20001729888 - Beka, RW20001929889 - Janka 
od Liski do ujścia, RW20001729892 - Dopł. spod Piaseczna, RW200017298869 - Janka do Liski 
z Liską, w północnej części zlewni Zalewu Wiślanego - RW200005149 - Szkarpawa, 
RW200005129- Wisła Królewiecka, w środkowej części zlewni Elbląg i Żuławy Elbląskie - 
RW200005499 - Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno, RW2000175459929 - 
Marwicka Młynówka, RW2000054549 - Kanał Elbląski od stanowiska szczytowego 
(pochylnia) do wpływu do jez. Drużno, RW20001754542 - Miła, RW200017545689 - Sirwa, 
RW200019545699 - Wąska od Sały do wpływu do jez. Drużno, RW20001754589 - Elszka do 
wpływu do jez. Drużno, w północnej części zlewni Wisły od Wdy do ujścia - RW2000172996 - 
Drybok, RW2000172994 - Kanał Granicznik, RW2000252968499 - Dopływ z jez. Klasztornego, 
RW200023296852 - Dopł. spod Czarnego Dolnego, RW200017296872 - Dopływ z Zawdy, 
RW200017296729 - Łasinka z jez. Łasińskim. Udział obszarów zmeliorowanych w powierzchni 
wymienionych JCWP wynosi od 35,1 – 80,9 %.  Są to zlewnie JCWP rzecznych, które mają 
największy udział gruntów ornych. Najmniej terenów zmeliorowanych znajduje się na 
obszarach zlewni JCWP w obrębie większych miast– JCWP rzeczna nr RW2000254721739 - 
Słupia do wypływu z jez. Żukówko (zlewnia Słupi), RW20002548681759  - Radunia do 
wypływu z jez. Ostrzyckiego (zlewnia Raduni i Mołtawy), RW200025476119 - Łeba do 

Wskaźnik melioracji – Zał. 17, 18, 19, 20 
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Dębnicy bez Dębnicy (zlewnia Łeby), RW2000174776 - Gizdepka, RW20001947891 - Reda od 
Bolszewki do dopł. z polderu Rekowo, RW2000234796 - Chylonka, RW20001747989 - Kacza 
(zlewnia Redy  
i Piąśnicy), RW20001829213 - Brda do jez. Szczytno, RW200020292999 - Brda od wypływu ze 
zb.Smukała do ujścia, RW20000292989 - Kanał Bydgoski, RW200017292982 - Dopł. spod 
Białych Błot (zlewnia Brdy), RW2000182943969 - Studzienicka Struga, RW200018294532 - 
Dopł. z jez. Trzechowskiego, RW200020294599 - Wda od  Brzezianka do Prusiny, 
RW200018294712 - Dopł. spod Zdrojów (zlewnia Wdy). Tereny zmeliorowane zajmują 0,1 – 
5,0 % powierzchni zlewni powyższych JCWP rzecznych.  

4.2.2. JCWP jeziorne 

Gęstość zaludnienia – Zał.21, 22, 23, 24 

Załączniki mapowe nr 21, 22, 23, 24 przedstawiają gęstość zaludnienia w zlewniach JCWP 
jeziornych. Najwyższy przedział gęstości zaludnienia kształtuje się w zakresie 265,1 – 783,9  
osób/km2 i występuje w zlewniach JCWP jeziornych zlokalizowanych w pobliżu dużych miast, 
tj. nr LW20734 (Klasztorne Duże) w zlewni bilansowej Raduni i Mołtawy – w pobliżu Kartuz, 
LW20647 (Wierzysko) w zlewni Wierzycy – w pobliżu Kościerzyny, LW20771 (Barlewickie)  
i LW20765 (Liwieniec) w zlewni Zalewu Wiślanego – w pobliżu Sztumu i Kwidzyna, LW20451 
(Chełmżyńskie) w zlewni Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy – w pobliżu Chełmży  
i Torunia oraz LW20203 (Zamkowe (Wąbrzeskie, w Wąbrzeźnie)), LW20230 (Kikolskie), 
LW20081 (Drwęckie), LW20089 (Puzy (Pauzeńskie)) i LW20097 (Skiertąg)  
w zlewni Drwęcy – w pobliżu Wąbrzeźna i Ostródy. Najmniejsze zagęszczenie ludności 
występuje z kolei w północnej i wschodniej części obszaru RZGW Gdańsk – w szczególności 
na terenie zlewni Łeby, Łupawy , Słupi, Brdy i zlewni Wdy. Najmniejsza gęstość zaludnienia 
na tych obszarach osiąga wartości z przedziału 3,5 – 25,0 osób/km2.  

Załączniki mapowe nr 25, 26, 27, 28 przedstawiają udział gruntów ornych w zlewniach JCWP 
jeziornych. Na terenie RZGW Gdańsk, grunty orne mają największy udział na w zlewniach 
JCWP jeziornych  położonych w rejonach wiejskich, w szczególności w środkowej części 
regionu wodnego,  gdzie występują gleby o dobrej jakości  (np. Pojezierze Chełmińskie). Są to 
zlewnie JCWP  nr LW20622 (Nogat), LW20611 (Łasińskie (Zamkowe)), LW20584 (Święte 
(k.Łasina)), LW20610 (Mełno), LW20588 (Płowęż), LW20599 (Wądzyńskie), LW20595 
(Chojeńskie (Chojno)) – w zlewni Wisły od Wdy do ujścia, oraz JCWP jeziornenrLW20246 
(Wieczno Południowe (Przydwórz)), LW20249 (Mlewiskie (Mlewieckie)), LW20209 
(Kleszczyńskie (Kleszczyn)), LW20238 (Wielgie (Wielickie)), LW20218 (Moszczone 
(Moszczonne)), LW20231 (Sumin (Sumińskie, w zl. Lubianki)), LW20230 (Kikolskie)– w zlewni 
bilansowej Drwęcy.  Udział gruntów ornych w powierzchni zlewni tych JCWP wynosi 75,1 – 
85,4 %.  Najmniej gruntów ornych występuje na terenie zlewni JCWP jeziornych  nr LW20380 
(Ślepe (Okragłe))– w zlewni Brdy oraz nr LW20532 (Okonińskie), LW20512 ((Czechowskie 

Udział gruntów ornych – Zał.25, 26, 27, 28 
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(Trzechowskie)), LW20523 (Słone), LW20522 (Kałębie) – w zlewni Wdy. Zlewnie danych 
JCWP jeziornych położone są w rejonie o słabych jakościowo glebach (np. Bory Tucholskie). 
Na ich terenie grunty orne zajmują jedynie  5,5 – 12,6 %. 

Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z profilu glebowego użytków rolnych – 
Zał.29, 30, 31, 32 

Załączniki mapowe nr 29, 30, 31, 32 przedstawiają udział obszarów o zwiększonym odpływie 
azotu z profilu glebowego użytków rolnych w zlewniach JCWP jeziornych. Na terenie RZGW 
Gdańsk obszary te  występują głównie w jego środkowo południowej części, w zlewniach 
JCWP jeziornych należących do zlewni Brdy, Wdy, Zalewu Wiślanego, Drwęcy, Wisły od Wdy 
do ujścia oraz Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy. Są to rejony, gdzie występuje 
największy udział gruntów ornych w powierzchni zlewni JCWP jeziornych. Dla zlewni JCWP 
jeziornych nr LW20622 - Nogat (zlewnia Wisły od Wdy do ujścia) oraz LW20249 - Mlewiskie 
(zlewnia Drwęcy) udział obszarów szczególnie narażonych jest największy i wynosi 60,1 – 
75,9 %. W pozostałej części regionu wodnego nie występują obszary o zwiększonym 
odpływie azotu z profilu glebowego użytków rolnych. 

Udział terenów zabudowanych – Zał. 33, 34, 35, 36 

Załączniki mapowe nr 33, 34, 35, 36 przedstawiają udział terenów zabudowanych na 
obszarach zlewni JCWP jeziornych. Udział ten zależny jest od wielkości jednostek osadniczych 
położonych wzlewni JCWP. Najwięcej terenów zabudowanych znajduje się na obszarze 
zlewni JCWP jeziornych w rejonie największych miast, tj. Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, 
Wąbrzeźna i Ostródy. Są to zlewnie JCWP jeziorne nr LW21047 - Sarbsko (zlewnia bilansowa 
Łeby), LW20734 - Klasztorne Duże (zlewnia Raduni), LW20991 - Jeleń (zlewnia Słupi), 
LW20417 - Sępoleńskie i LW20290 - Charzykowskie (Lukomie) (zlewnia Brdy) oraz LW20649 – 
Dobrogoszcz i LW20647 - Wierzysko (zlewnia Wierzycy). Tereny zabudowane zajmują 4,1 – 
26,3 % powierzchni zlewni danych JCWP jeziornych. Najmniejszy udział terenów 
zabudowanych dotyczy obszarów wschodnich zlewni JCWP jeziornych, tj. Drwęcy oraz 
Pasłęki i Baudy. Wynosi on od 0,0 – 0,5 %. 

Załączniki mapowe nr 37, 38, 39, 40 przedstawiają udział terenów zmeliorowanych na 
obszarach zlewni JCWP jeziornych. Udział terenów zmeliorowanych jest największy na 
obszarach wiejskich. Są to zlewnie JCWP jeziornych nr LW20779 - Drużno (zlewnia Elblągu i 
Żuław Elbląskich), LW30362 - Tauty (Tawty)i LW30361 (zlewnia Pasłęki i Baudy), LW20451 - 
Chełmżyńskie (zlewnia Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy), LW20242 – 
Kamionkowskie, LW20249 - Mlewiskie (Mlewieckie) i LW20093 - Sasiny (zlewnia Drwęcy), 
LW20614 - Klasztorne, LW20617 - Kucki z jeziorem Klecewskim, LW20622 - Nogat, LW20611- 
Łasińskie (Zamkowe) i LW20584 - Święte (k.Łasina) (zlewnia Wisły od Wdy do ujścia) oraz 
LW20707 - Damaszka (zlewnia Raduni i Mołtawy). Udział ten wynosi od 35,1 do 69,2%. 
Najmniej terenów zmeliorowanych występuje w zlewniach JCWP jeziornych położonych w 

Wskaźnik melioracji – Zał. 37, 38, 39, 40 
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północnej części zlewni Brdy, środkowej części zlewni Drwęcy oraz zachodniej części zlewni 
Raduni i Mołtawy – od 0,3 – 7,0 %. 

 

4.2.3. JCWPd 

Gęstość zaludnienia – Zał. 41 

Załącznik mapowy nr 41 przedstawia gęstość zaludnienia na obszarach JCWPd. Największa 
gęstość zaludnienia występuje w środkowej części regionu wodnego Dolnej Wisły. Kształtuje 
się ona na poziomie 620,1 – 1511,5  osób/km2 i występuje na obszarze JCWPd GW240015 
oraz GW240044. Są to JCWPd, w obrębie których znajdują się największe miasta – 
Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń. Najmniejsze zaludnienie występuje w zachodniej części 
obszaru RZGW Gdańsk – na terenie JCWPd o nr GW240012 oraz GW240029. Gęstość 
zaludnienia na tym terenie wynosi 22,0 – 30,0 osób/ km2. Na pozostałym obszarze zlewni 
bilansowych gęstość zaludnienia wynosi 85,1 – 120,0 osób/km2. Widoczna jest tu zależność 
gęstości zaludnienia od wielkości miast znajdujących się w obrębie danych JCWP rzecznych.  

 Udział gruntów ornych – Zał. 42 

Załącznik mapowy nr 42 przedstawia udział gruntów ornych w obszarach JCWPd. Największy 
udział gruntów ornych występuje na terenie JCWPd nr GW240016 i GW240018 znajdujących 
się w północno-środkowej części regionu wodnego oraz PLGW240039 – w południowej 
części. Udział ten wynosi 65,1 – 81,0 %. Są to rejony oddalone od większych miast, położone 
w obszarach wiejskich. W pobliżu dużych miast na zachodzie regionu wodnego Dolnej Wisły, 
tj. Bydgoszcz, Starogard, Słupsk, Lębork, występuje najmniejszy udział gruntów ornych  
w obszarach JCWPd – nie przekracza on 20 %. 

Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z profilu glebowego użytków rolnych – Zał. 
43 

Załącznik mapowy nr 43 przedstawia udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z 
profilu glebowego użytków rolnych, na obszarach JCWPd. Położenie tych obszarów  związane 
jest w dużym stopniu z umiejscowieniem użytków rolnych, w tym gruntów ornych. 
Największy udział obszarów występuje na obszarze JCWPd nr GW240045 (zlewnia Wisły od 
dopływu spod Bogucina do Wdy) oraz GW240039 (zlewnie Wisły od dopływu spod Bogucina 
do Wdy, zlewnia Wisły od Wdy do ujścia oraz zlewnia Drwęcy), GW240031 (zlewnia Wisły od 
Wdy do ujścia), GW240037, GW240044 (zlewnia Brdy), gdzie udział gruntów ornych jest 
znaczący. Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z profilu glebowego użytków 
rolnych na obszarze tych JCWPd wynosi 5,1 – 32,7 %. W pozostałej południowej części 
terenu RZGW Gdańsk, odnotowuje się mniejszy udział opisywanych obszarów, który 
kształtuje się średnio na poziomie 2,6 – 4,0%. W północnej części zlewni nie występują 
obszary szczególnie narażone. 
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Udział terenów zabudowanych – Zał. 44 

Załącznik mapowy nr 44 przedstawia udział terenów zabudowanych  na obszarach JCWPd. 
Rozkład wielkości terenów zabudowanych jest analogiczny do rozkładu gęstości zaludnienia 
na obszarze RZGW Gdańsk. Występuje tu ta sama zależność dotycząca lokalizacji większości 
terenów zabudowanych w pobliżu miast. Największy udział terenów zabudowanych można 
zauważyć w obszarze JCWPd nr GW240015 (zlewnia Raduni i Mołtawy) oraz  GW240013 
(zlewnia Raduni i Mołtawy, zlewnia Redy i Piąśnicy) – rejon Trójmiasta, GW240044 (zlewnia 
Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy, zlewnia Brdy) – rejon Bydgoszczy i Torunia. Udział 
ten wynosi 6,6 – 18,5 %. Najmniej terenów zurbanizowanych znajduje się na obszarze JCWPd 
nr GW240029 (zlewnia Brdy) i wynosi 0,5 - 1,0%. Na terenie tej JCWPd nie występują duże 
jednostki osadnicze. 

4.2.4. Zlewnie jednolitych części wódprzejściowych 

Wskaźnik melioracji – Zał.45 

Załącznik mapowy nr 45 przedstawia udział terenów zmeliorowanych na obszarach JCWPd. 
Najwięcej terenów zmeliorowanych znajduje się na terenie JCWPd nr GW240015 (zlewnia 
Raduni i Mołtawy), GW240016 (zlewnia Zalewu Wiślanego), GW240018 (zlewnia Elbląg i 
Żuławy Elbląskie). Udział tych terenów w powierzchni wymienionychJCWPd wynosi od 40,1 – 
77,8 %. Są to tereny rolne, oddalone od miast, z dużym udziałem gruntów ornych. 
Najmniejszy udział terenów zmeliorowanych występuje w powierzchni JCWPd nr GW240029 
(zlewnia Brdy) oraz GW240044 (zlewnia Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy, zlewnia 
Brdy) i kształtuje się na poziomie 1,0-7,0%. 

Gęstość zaludnienia – Zał. 46 

Załącznik mapowy nr 46 przedstawia gęstość zaludnienia na obszarach zlewni JCWP 
przejściowych. Koncentracja gęstości zaludnienia występuje w zlewniach JCWP wokół trzech 
największych miast RZGW Gdańsk – Gdańska, Gdyni i Sopotu. Są to zlewnie JCWP 
przejściowych -  Zatoka Pucka Zewnętrzna (zlewnia Redy i Piąśnicy) – o gęstości zaludnienia 
1627,3 osoby/km2, Zalew Pucki (zlewnia Redy i Piąśnicy) o gęstości zaludnienia 205,1 
osoby/km2 oraz Zatoka Gdańska Wewnętrzna  (zlewnia Raduni i Mołtawy) o gęstości 
zaludnienia 124,9 osoby/km2. Najmniejsze zaludnienie występuje na terenie zlewni JCWP 
przejściowej Zalew Wiślany (zlewnia Pasłęki i Baudy, zlewnia Elbląg i Żuławy Elbląskie, 
zlewnia Zalewu Wiślanego) – 77,4 osób/km2. 

Załącznik mapowy nr 47 przedstawia udział gruntów ornych w zlewniach JCWP 
przejściowych. W odróżnieniu od rozkładu gęstości zaludnienia, najwięcej gruntów ornych 
występuje na obszarze zlewni JCWP przejściowej Zalew Wiślany (zlewnia Pasłęki i Baudy, 
zlewnia Elbląg i Żuławy Elbląskie, zlewnia Zalewu Wiślanego). Ich udział w powierzchni 

Udział gruntów ornych – Zał. 47 
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zlewnidanej JCWP wynosi 59,7%. Na terenie zlewni JCWP Zatoki Puckiej Zewnętrznej 
(zlewnia Redy i Piąśnicy) występuje najmniej gruntów ornych – ich udział wynosi 13,7%. 

Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z profilu glebowego użytków rolnych – Zał. 
48 

Załącznik mapowy nr 48 przedstawia udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z 
profilu glebowego użytków rolnych, na obszarach zlewni JCWP przejściowych w regionie 
wodnym DW.  Na terenie zlewni JCWP przejściowej Ujście Wisły Przekop, zajmującej większą 
część zlewni bilansowych RZGW Gdańsk, udział tych obszarów  jest największy  i wynosi 
6,0%. Najmniejszy ich udział  w powierzchni zlewni JCWP przejściowych wynosi 0,6%  
i występuje na obszarze Zalewu Wiślanego (zlewnia Pasłęki i Baudy, zlewnia Elbląg i Żuławy 
Elbląskie, zlewnia Zalewu Wiślanego). W zlewniach JCWP przejściowych Zalew Pucki oraz 
Zatoka Pucka Zewnętrzna (zlewnia bilansowa Redy i Piąśnicy), nie występują obszary o 
zwiększonym odpływie azotu z profilu glebowego użytków rolnych, w tym rejonie nie 
występują bądź występuje niewiele użytków rolnych. 

Udział terenów zabudowanych – Zał. 49 

Załącznik mapowy nr 49 przedstawia udział terenów zabudowanych na obszarach zlewni 
JCWP przejściowych terenu RZGW Gdańsk. Podobnie jak w przypadku gęstości zaludnienia, 
koncentracja terenów zabudowanych występuje na terenie zlewni JCWP przejściowych  w 
obrębie Trójmiasta. Wzlewni JCWP przejściowej - Zatoka Puckia Zewnętrzna (zlewnia 
bilansowa Redy i Piąśnicy) udział ten wynosi aż 26,3 %. W pozostałych zlewniach JCWP 
przejściowych, udział terenów zabudowanych jest mniejszy ze względu na podział 
administracyjny – w ich obrębie występują mniejsze jednostki terytorialne. Zauważalna jest 
również zależność wielkości tego udziału od wielkości zlewni JCWP – im mniejsza jest dana 
zlewnia JCWP, tym większy jest w niej udział obszarów zabudowanych. 

 Wskaźnik melioracji – Zał. 50 

Załącznik mapowy nr 50 przedstawia udział terenów zmeliorowanych na obszarach zlewni 
JCWP przejściowych. Można zauważyć zależność  umiejscowienia tych terenów z 
rozmieszczeniem gruntów ornych. Największy udział terenów zmeliorowanych występuje w 
powierzchni zlewni JCWP przejściowej Zalew Wiślany (zlewnia Pasłęki i Baudy, zlewnia Elbląg 
i Żuławy Elbląskie, zlewnia Zalewu Wiślanego). Wynosi on 39,8%. Jest to teren obejmujący 
głównie tereny wiejskie, rolnicze. Najmniej terenów zmeliorowanych występuje na obszarze 
zlewni JCWP przejściowej Zatoka Pucka Zewnętrzna (zlewnia bilansowa Redy i Piąśnicy)– 
4,7%. Jest to obszar miejski, w związku z czym wykonuje się tu niewiele zabiegów 
melioracyjnych. 
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4.2.5. Zlewnie jednolitych części wódprzybrzeżnych 

Gęstość zaludnienia – Zał. 51 

Załącznik mapowy nr 51 przedstawia gęstość zaludnienia na obszarach zlewni JCWP 
przybrzeżnych. Zaludnienie na tych obszarach jest równomierne - kształtuje się głównie w 
granicach 56,6 – 85,4 osób/km2 (JCWP przybrzeżne Jastrzębia Góra – Rowy, Rowy – 
Jarosławiec Wschód). Jednak na w dwóch JCWP wartość ta różni się– na obszarze zlewni 
JCWP przybrzeżnej Władysławowo – Jastrzębia Góra (zlewnia Redy i Piąśnicy) – gęstość 
zaludnienia sięga  590,1 osób/km2, natomiast na obszarze JCWP Półwysep Hel wynosi 301,6 
osób/km2. Wynika toz lokalizacji tych dwóch zlewni w pobliżu dużego miasta – 
Władysławowo, a także z małej powierzchni przedmiotowych zlewni w stosunku do innych. 

Udział gruntów ornych – Zał. 52 

Załącznik mapowy nr 52 przedstawia udział gruntów ornych w zlewniach JCWP 
przybrzeżnych. Średni udział gruntów ornych w powierzchni zlewni JCWP przybrzeżnej 
wynosi od 34,6 ( JCWP Jastrzębia Góra – Rowy) do 40,3 % (Rowy – Jarosławiec Wschód). 
Najmniej gruntów ornych występuje na obszarze Półwyspu Hel (zlewnia Redy i Piąśnicy) – 
2,2%.  

Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z profilu glebowego użytków rolnych  

Na terenie zlewni JCWP przybrzeżnych nie występująobszary o zwiększonym odpływie azotu 
z profilu glebowego użytków rolnych. 

Udział terenów zabudowanych – Zał. 53 

Załącznik mapowy nr 54 przedstawia udział terenów zabudowanych w zlewniach JCWP 
przybrzeżnych terenu RZGW Gdańsk. W większej części zlewni danych JCWP, udział terenów 
zabudowanych wynosi od 2,1 % (JCWP przybrzeżna Jastrzębia Góra – Rowy) do 3,6%  (JCWP 
przybrzeżna Rowy – Jarosławiec Wschodni). Najwięcej terenów zabudowanych znajduje się 
na obszarze zlewni JCWP przybrzeżnej Władysławowo – Jastrzębia Góra, w obrębie której 
znajduje się duże miasto turystyczne Władysławowo. Udział analizowanych terenów w 
powierzchni przedmiotowejzlewni JCWP wynosi 18,4%. 

Załącznik mapowy nr 55 przedstawia udział terenów zmeliorowanych na obszarach  zlewni 
JCWP przybrzeżnych. Rozkład terenów zmeliorowanych jest w miarę równomierny – 
kształtuje się głównie na poziomie 13,2 – 39%. Najwięcej terenów zmeliorowanych znajduje 
się na obszarze zlewni JCWP przybrzeżnej Mierzeja Wiślana (zlewnia bilansowa Zalewu 
Wiślanego) – 39% obszaru oraz w zlewni JCWP Jastrzębia Góra – Rowy (zlewnia Łeby, zlewnia 
Redy i Piąśnicy) – 17,9% obszaru. Wyjątkiem jest zlewnia JCWP przybrzeżnej Półwysep Hel - 

Wskaźnik melioracji – Zał. 54 
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wykonuje się tu niewiele zabiegów melioracyjnych, w związku z tym udział terenów 
zmeliorowanych na powierzchni danej zlewni JCWP jest znikomy – 1,1%. 

 

4.3. Analiza pozostałych wskaźników oddziaływań antropogenicznych odniesionych 
do obszarów JCWP/ JCWPd 

4.3.1. JCWP rzeczne 

 
Rysunek 29. Ilość odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania (JCWP rzeczne). 

Najwyższy wskaźnik ilości odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania w roku 2010 
odnotowano w JCWP Dopływ z Sulnówka (RW20001729498) i wyniósł on 255,11 tys. 
m3/km2. Zdecydowana większość ścieków powstających w tej JCWP pochodzi ze źródeł 
przemysłowych (241 tys. m3/km2). Pozostałe jednolite części wód o wysokim wskaźniku 
zlokalizowane są w okolicach dużych miast, tj. Trójmiasta z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem, 
(Potok Oliwski RW20001847994 – 104,19 tys. m3/km2, w tym 83,58 ze źródeł komunalnych, 
Martwa Wisła od Strzyży do ujścia RW200022489 – 103,16 tys. m3/km2, w tym 78,66 
zeźródeł przemysłowych, Strzyża RW200017488 – 103,16 tys. m3/km2, w tym 78,66 ze źródeł 
przemysłowych), Kwidzynia (Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia RW2000195229 – 
154,53 tys. m3/km2, w tym 144,09 ze źródeł przemysłowych, Cyganka RW200023522589 – 
123,86 tys. m3/km2, w tym 115,53 ze źródeł przemysłowych) oraz Świecia (Wda od dopływu 
z Drzycimia do ujścia RW20001929499 – 174,67 tys. m3/km2, w tym 164,94 ze źródeł 
przemysłowych, Dopływ z Gruczna RW20001729496 – 101,05 tys. m3/km2, w tym 95,06 ze 
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źródeł przemysłowych). Zerowy wskaźnik ilości odprowadzanych ścieków wymagających 
oczyszczenia odnotowano w trzech JCWP: Okrzejka RW20001755852, Dopływ z Laskowic 
RW20001752256 oraz Dopływ spod Mroczna RW20001728669.   

 
Rysunek 30. Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych (JCWP rzeczne). 
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Rysunek 31. Ilość ścieków oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów (JCWP rzeczne). 

 

 
Rysunek 32. Ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych (JCWP rzeczne). 
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Na rysunkach powyżej przedstawiono wskaźniki dotyczące oczyszczania ścieków w JCWP, 
jako ilości całkowitej oczyszczanych i nieoczyszczanych ścieków w odniesieniu do jednostki 
powierzchni oraz ścieków oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów, jako 
metodą nowoczesną i najbardziej efektywną. W regionie wodnym oczyszcza się 
zdecydowaną większość powstających ścieków, w 377 JCWP odnotowuje się zerowy 
wskaźnik ilości ścieków nieoczyszczanych, natomiast jedynie w pięciu ilość nieoczyszczanych 
ścieków odprowadzanych w odniesieniu do powierzchni wynosi ponad 1 tys. m3/km2 (Flis 
RW200017292984 – 1,05 tys. m3/km2, Kanał Bydgoski RW20000292989 – 4,90 tys. m3/km2, 
Brda od zb.Smukała do ujścia RW200020292999 – 5,79 tys. m3/km2, wszystkie trzy położone 
w okolicach Bydgoszczy, Kanał z Lęgowa RW20001729192 – 5,42 tys. m3/km2, Dopływ z 
Sierzchowa RW20002627936 – 2,16 tys. m3/km2).  

Oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, stosuje się w 310 z 460 JCWP, 
najwyższym wskaźnikiem ilości oczyszczanych ścieków z podwyższonym usuwaniem 
biogenów w odniesieniu do jednostki powierzchni charakteryzuje się JCWP Słupia od 
Otocznicy do ujścia RW20002247299 – 97,3 tys. m3/km2, gdzie powstaje 99,2 tys. m3/km2 
ścieków ogółem. 

Na rysunkach poniżej zaprezentowano rozmieszczenie wskaźnika obciążenia ładunkiem BZT5 
oraz azotu ogólnego w odniesieniu do JCWP rzecznych.  

 
Rysunek 33. Ładunek BZT5 odprowadzany ze ściekami (JCWP rzeczne). 
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Rysunek 34. Ładunek azotu ogólnego odprowadzanego ze ściekami (JCWP rzeczne). 

Lokalizacja JCWP o wskaźnikach ładunków zawierających się w najwyższym przedziale jest 
dość nierównomierna, aczkolwiek zauważa się znaczne nagromadzenie tychże JCWP  
w okolicach Zatoki Puckiej i Gdańskiej, jak również na południu regionu. Najwyższą wartość 
wskaźnika ładunku BZT5 obserwuje się w JCWP Dopływ z Sulnówka RW0001729498, z kolei 
w odniesieniu do ładunku azotu ogólnego, najwyższą wartość osiąga JCWP Brda od wypływu 
ze zbiornika Smukała do ujścia RW200020292999. 

Nasilenie wartości wskaźników odnoszących się do wytwarzania, oczyszczania ścieków, jak 
również powstających ładunków zanieczyszczeń obserwuje się głównie w okolicach 
Trójmiasta oraz Bydgoszczy i Torunia.  

Podobne rozmieszczenie charakteryzuje zużycie wody ogółem, gdzie obserwuje się natężenie 
wielkości wskaźnika w centralnym pasie od północy na południe (Trójmiasto, wzdłuż Wisły 
do Bydgoszczy oraz okolice Torunia). Największe wielkości zużycia wody cechuje JCWP 
Dopływ z Sulnówka RW20001729498, gdzie wynosi ono 375,8 tys. m3/km2 (w tym 3360,32 
tys. m3/km2 na cele przemysłowe), najniższe z kolei w JCWP Pakoszanka (Długobór) 
RW2000175688, gdzie wynosi ono 0,27 tys. m3/km2. 
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Rysunek 35. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (JCWP rzeczne). 

 
Rysunek 36. Pobór wody podziemnej na potrzeby przemysłu (JCWP rzeczne). 
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Pobór wody podziemnej na potrzeby przemysłu występuje w 320 z 460 JCWP w regionie, 
jednak jedynie 71 z nich osiąga pobór wyższy lub równy 1 m3/km2. Najwyższe wartości 
wskaźnika odnotowuje się w JCWP Strzyża RW200017488 oraz JCWP Martwa Wisła od 
Strzyży do ujścia RW200022489, gdzie w obu pobór ten wynosi 16,45 tys. m3/km2w roku. 

Kolejnym analizowanym wskaźnikiem jest ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie, którego najwyższe wartości osiągają JCWP zlokalizowane na 
wschód od rzeki Wisły. Pięć JCWP charakteryzuje wskaźnik poniżej 1 kg/osobę - Słupia od 
Otocznicy do ujścia RW20002247299, Potok Oliwski RW20001847994, Strzyża 
RW200017488, Martwa Wisła od Strzyży do ujścia RW200022489, Dopływ z Łostowic 
RW200017486964, z kolei najwyższą wartością wskaźnika charakteryzują się JCWP Okrzejka 
RW20001755852, Dopływ z Laskowic RW20001752256 oraz Dopływ spod Mrocza 
RW20001728669, gdzie wynosi on 4,38 kg/osobę. 

 
Rysunek 37. Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie (JCWP rzeczne). 
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4.3.2. JCWP jeziorne 

 

Rysunek 38. Ilość odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania (JCWP jeziorne). 

Dwie z 282 zlewni JCWP jeziornych charakteryzuje brak odprowadzanych ścieków 
wymagających oczyszczania, tj. jez. Orkusz LW20766 oraz jez. Wukśniki (Wuksniki) LW30359, 
z kolei w 16 z nich ilość powstających ścieków w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 
wynosi ponad 10 tys. m3/km2. Wartość maksymalną wskaźnika osiąga jez. Rudnickie Wielkie 
LW20562, graniczące z miastem Grudziądz, tj. 73,84 tys. m3/km2, gdzie 72,43 tys. m3/km2 to 
ścieki komunalne.  

W regionie wodnym, oczyszcza się znaczną większość powstających ścieków. 264 z 282 
zlewni JCWP jeziornych charakteryzuje zerowy wskaźnik ilości odprowadzanych ścieków 
nieoczyszczonych, z kolei w 169 stosuje się oczyszczanie ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów. Największym wskaźnikiem ilości ścieków oczyszczanych  
z zastosowaniem podwyższonego usuwania biogenów charakteryzuje się JCWP Puzy 
(Pauzeńskie) LW20089, gdzie tą metodą oczyszcza się 44,1 tys. m3/km2. Jedynie w 11 z 282 
analizowanych zlewni JCWP jeziornych wskaźnik SC_OCZ_PUB osiąga wartość powyżej 10 
tys. m3/km2 (LW20089 – jez. Puzy (Pauzeńskie), LW20097 – jez. Skietrąg, LW20734 – jez. 
Klasztorne Duże, LW20991 – jez. Jeleń, LW20647 – jez. Wierzysko, LW20569 – jez. Silm 
(Kamionka), LW20129 – jez. Iławskie, LW20649 – jez. Dobrogoszcz, LW20765 – jez. Liwieniec, 
LW20417 – jez. Sępoleńskie, LW20081 – jez. Drwęckie). 
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Rysunek 39. Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych (JCWP jeziorne). 

 
Rysunek 40. Ilość odprowadzanych ścieków nieoczyszczonych (JCWP jeziorne). 
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Rysunek 41. Ilość ścieków oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów (JCWP jeziorne). 

Na rysunkach poniżej przedstawiono rozmieszczenie nasilenia wskaźników dotyczących 
odprowadzanych ładunków zanieczyszczeń w odniesieniu do BZT5 i azotu ogólnego.  

Największe wartości zarówno dla BZT5 i azotu ogólnego osiąga JCWP LW20734 – jez. 
Klasztorne Duże, gdzie wraz ze ściekami odprowadza się ładunek zanieczyszczeń równy 
772,25 kg/km2 BZT5 oraz 1162,54 kg/km2 azotu ogólnego. Wspomniane jezioro 
zlokalizowane jest w północnej części regionu, w niewielkiej odległości od Trójmiasta. 
Wielkości wskaźników dla LW20734 stanowią wartości wysokie, odbiegające od pozostałych, 
kolejne JCWP, w których ładunek azotu ogólnego jest najwyższy w regionie to LW20771 – 
jez. Barlewickie, gdzie odprowadza się 342,04 kg/km2 azotu ogólnego, LW20772 – 
jezZajezierskie, gdzie odprowadza się 342,04 kg/km2 azotu ogólnego, LW20647 – jez. 
Wierzysko, gdzie odprowadza się 346,38 kg/km2 azotu ogólnego oraz LW20740 – jez. Białe, 
gdzie odprowadza się 399,08 kg/km2 azotu ogólnego. W odniesieniu do BZT5 wartości 
najwyższe, tj. powyżej 100 do 226 kg/km2 osiągają:LW20771 – jez. Barlewickie, LW20772 – 
jezZajezierskie, LW20203 – jez. Zamkowe, LW20649 – jez. Dobrogoszcz, LW20740 – jez. 
Białe, LW21047 – jez. Sarbsko, LW30358 – jez. Mildzie, LW20647 – jez. Wierzysko. 
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Rysunek 42. Ładunek BZT5 odprowadzany ze ściekami (JCWP jeziorne). 

 
Rysunek 43. Ładunek azotu ogólnego odprowadzany ze ściekami (JCWP jeziorne) 
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Rysunek 44. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i nudności (JCWP jeziorne). 

Najwyższe zużycie wody ogółem charakteryzuje JCWP LW20089 – jez. Puzy (Pauzeńskie), 
gdzie wynosi ono 55,8 tys. m3/km2, LW20097 – jez. Skiertąg, gdzie wynosi ono 61,5 tys. 
m3/km2 oraz LW20562 – jez. Rudnickie Wielkie o najwyższym zużyciu, tj. 89,38 tys. m3/km2. 
Wszystkie wymienione JCWP zlokalizowane są we wschodniej części regionu wodnego,  
a wspomniane zużycie to głównie zużycie wód na cele komunalne. Najniższe zużycie z kolei 
osiąga JCWP LW30362 – jez. Tauty, gdzie wynosi ono 0,28 tys. m3/km2. 

Na mapie zobrazowano również pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu (rysunek 
poniżej), którego wartość zerową osiągają 103 zlewnie JCWP jeziornych. Najwyższą wartością 
wskaźnika charakteryzuje się JCWP LW200097 – jez. Skiertąg, i wynosi on 10,87 tys. m3/km2. 
Wskazane jezioro zlokalizowane jest w sąsiedztwie miejscowości Morąg. 

Kolejnym analizowanym wskaźnikiem jest ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie, który dla JCWP jeziornych osiąga wartości od 1,44 kg/osobę, do 
4,38 kg/osobę. Wartości poniżej 2 kg/osobę osiąga 9 JCWP jeziornych, z kolei powyżej 
czterech 44 z nich. Wartości najwyższe odnotowuje się dla JCWP LW20766 – jezOrkusz 
i LW30359 – jez. Wukśniki, gdzie wskaźnik wynosi 4,38 kg/osobę, najniższy z kolei dla JCWP 
LW20991 – jez. Jeleń, gdzie wynosi ok. 1,44 kg/osobę.  
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Rysunek 45. Pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu (JCWP jeziorne). 

 
Rysunek 46. Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie (JCWP jeziorne). 
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4.3.3. JCWPd 

 

Rysunek 47. Ilość odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania (JCWPd). 

Najwyższą wartością wskaźnika ilości odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania 
charakteryzuje się JCWPd GW240044, gdzie powstaje 59,72 tys. m3/km2 takich ścieków w 
ciągu roku. JCWPd o wskaźniku zawierającym się w najwyższym przedziale to również 
GW240014, gdzie wynosi on 26,48 tys. m3/km2, GW240015, o wartości wskaźnika 32,61 tys. 
m3/km2 oraz GW240032, gdzie odprowadza się 33,72 tys. m3/km2 ścieków. Najniższy 
wskaźnik odnotowuje się dla JCWPd GW24009, gdzie odprowadza się 0,7 tys. m3/km2 
ścieków wymagających oczyszczania.  

W regionie wodnym oczyszcza się zdecydowaną większość powstających ścieków, stąd też 
zobrazowania wskaźników ilości ścieków powstających i oczyszczonych są bardzo zbliżone.  
7 z 20 JCWPd charakteryzuje zerowy wskaźnik ilości odprowadzanych ścieków 
nieoczyszczonych (rysunki poniżej). Maksymalną wartość wskaźnika osiąga JCWPd 
GW240044, gdzie odprowadza się 2,7 tys. m3/km2 ścieków nieoczyszczonych. W tej też części 
wód z kolei oczyszcza się najwięcej ścieków metodą z podwyższonym usuwaniem biogenów 
ze wszystkich JCWPd w regionie, gdyż aż 55,74 tys. m3/km2, z 59,72 powstających w JCWPd.  

Najmniejszym udziałem oczyszczanych ścieków metodą z podwyższonym usuwaniem 
biogenów wśród wszystkich oczyszczanych ścieków charakteryzują się GW240038, gdzie 
zastosowanie tej metody dot. jedynie 0,25 tyś. m3/km2ścieków z 23,08 oczyszczanych 
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ścieków ogółem oraz GW240032, gdzie oczyszcza się 1,83 tyś. m3/km2 z 33,72 tyś. m3/km2 
oczyszczanych ścieków.  

 
Rysunek 48. Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych (JCWPd). 
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Rysunek 49. Ilość ścieków oczyszczonych z podwyższonym usuwaniem miogenów (JCWPd). 

 
Rysunek 50. Ilość odprowadzanych ścieków nieoczyszczonych (JCWPd). 
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Na mapach poniżej zobrazowano również, jak dla wszystkich pozostałych części wód, 
wskaźniki ładunków BZT5 oraz azotu ogólnego odprowadzanych wraz z ściekami. Zauważyć 
można pewną zależność związaną z lokalizacją JCWPd o najwyższych wartościach 
wskaźników w okolicach dużych ośrodków miejskich, tj. Trójmiasta, Bydgoszczy i Torunia. 
Najwyższe wartości wskaźnika BZT5 osiągają JCWPd GW240031, gdzie wynosi on 1045,64 
kg/km2 oraz GW240038, gdzie wynosi on 2170,91 kg/km2. Wymienione części wód 
zlokalizowane są w centralnej części regionu. Z kolei najwyższy ładunek azotu ogólnego 
odprowadzany jest w JCWPd GW240015 (zlokalizowanej na obszarze Gdańska), który wynosi 
444,13 kg/km2 oraz GW240044 (zlokalizowanej na obszarze Bydgoszczy) i wynosi 1763,12 
kg/km2. Najniższe wartości wskaźników LAD_BZT5, jak również LAD_N osiąga JCWPd 
GW240029, zlokalizowana na zachodzie regionu.  

 
Rysunek 51. Ładunek BZT5 odprowadzany ze ściekami (JCWPd). 
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Rysunek 52. Ładunek azotu ogólnego odprowadzany ze ściekami (JCWPd). 

 
Rysunek 53. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (JCWPd). 
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JCWPd o najwyższym zużyciu wody ogółem w regionie to GW240015 (o największym zużyciu 
– 77,63 tys. m3/km2, w tym 48,77 na celeprzemysłowe – JCWPd z obszarem Gdańska), 
GW240044 (63,14 tys. m3/km2, w tym 45,42 na cele komunalne – JCWPd z obszarem 
Bydgoszczy), GW240032 (39,8 tys. m3/km2, w tym 33,75 na cele przemysłowe), GW240038 
(34,68 tys. m3/km2, w tym 31,72 na cele przemysłowe). Wymienione JCWPd zlokalizowane są 
w centralnej części regionu w pasie z południa na północ. Po zachodniej stronie Wisły z kolei 
zlokalizowane są trzy z JCWPd o najniższych wartościach omawianego wskaźnika, tj. poniżej 
3,5 tys. m3/km2 i są to: GW240029, GW240012, GW240030, czwarta z nich GW240017, 
zlokalizowana jest na Mierzei Wiślanej.  

Najwyższy pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu charakteryzuje JCWPd 
zlokalizowaną na Półwyspie Helskim, tj. GW240014, gdzie pobiera się 8 tys. m3/km2, tak 
wysoka wartość wskaźnika mimo braku dużych ośrodków miejskich może wynikać z małej 
powierzchni tej części wód. Również wysoki pobór (w wielkości powyżej 4 tyś. m3/km2) 
charakteryzuje JCWPd GW240015 (gdzie ujmuje się 4,76 tys. m3/km2) i GW240044 (gdzie 
ujmuje się 4,49 tys. m3/km2). Zerowy pobór charakteryzuje JCWPd GW240017, zlokalizowaną 
na Mierzei Wiślanej, z kolei wartości poniżej 1 tys. m3/km2 osiąga 15 JCWPd w regionie 
wodnym.  

Jedną z JCWPdregionu (GW240014) charakteryzuje wskaźnik ładunku azotu od  
1 mieszkańca, który nie osiąga 1 kg/osobę, oraz jeden powyżej 4 kg/osobę (GW240046). 

 
Rysunek 54. Pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu (JCWPd). 
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Rysunek 55. Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie (JCWPd). 
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4.3.4. Zlewnie JCWP przejściowych 

 
Rysunek 56. Ilość odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania (zlewnie wód przejściowych). 

Największym wskaźnikiem ilości odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania 
charakteryzuje się zlewnia Zatoki Puckiej Zewnętrznej (TWIIIWB3), i wynosi on 56,34 tys. 
m3/km2, najniższym z kolei zlewnia Ujścia Wisły Przekop (TWVWB5), gdzie odprowadza się 
4,94 tys. m3/km2 ścieków wymagających oczyszczania. Na obszarze zlewni Zatoki Puckiej 
Zewnętrznej zlokalizowane jest miasto Gdynia.  

Oczyszcza się zdecydowaną większość ścieków powstających w regionie wodnym, ilość 
odprowadzanych ścieków nieoczyszczonych w zlewniach wód przejściowych nie przekracza 
wartości 0,6 tys. m3/km2. Najwięcej, bo 0,59 tys. m3/km2 ścieków nieoczyszczonych 
odprowadza się w zlewni Zatoki Puckiej Zewnętrznej (TWIIIWB3).  

W zlewniach Zatoki Puckiej Zewnętrznej (TWIIIWB3) oraz Zalewu Puckiego (TWIIWB2), 
zdecydowaną większość oczyszczanych ścieków, oczyszcza się metodą z podwyższonym 
usuwaniem biogenów (54,24 tys. m3/km2z 56,34 powstających ścieków w zlewni Zatoki 
Puckiej Zewnętrznej oraz 6,23 z 6,72 m3/km2powstających ścieków w zlewni Zalewu 
Puckiego (rysunki poniżej). 
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Rysunek 57. Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych (zlewnie wód przejściowych). 

 
Rysunek 58. Ilość ścieków oczyszczonych z podwyższonym usuwaniem biogenów (zlewnie wód 
przejściowych). 
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Rysunek 59. Ilość odprowadzanych ścieków nieoczyszczonych (zlewnie wód przejściowych). 

Na mapach poniżej zobrazowano również wskaźniki ładunków BZT5 i azotu ogólnego 
odprowadzanych wraz ze ściekami dla zlewni wód przejściowych.  

Zauważyć można zależność dotyczącą lokalizacji zlewni o najwyższych wartościach ładunków 
zarówno BZT5, jak i azotu ogólnego (zlewnia Zatoki Puckiej Zewnętrznej - TWIIIWB3). Jest to 
zlewnia o najmniejszej powierzchni ze wszystkich pięciu, ze zlokalizowaną na jej terenie 
Gdynią, co powoduje znaczne wielkości wszystkich wskaźników dotyczących zarówno ilości 
ścieków, jak i wielkości ładunków odprowadzanych wraz z tymi ściekami. Wskaźnik ładunku 
BZT5 dla zlewni Zatoki Puckiej Zewnętrznej wynosi 442,17 kg/km2, z kolei azotu ogólnego 
1018,65 kg/km2. 

Najmniejszą wielkością wskaźnika ładunku BZT5 w regionie charakteryzuje się Zalew Pucki 
(TWIIWB2), gdzie wynosi on 33,8 kg/km2, z kolei ładunku azotu ogólnego Zalew Wiślany 
(TWIWB1), gdzie wynosi on 41,16 kg/km2. 
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Rysunek 60. Ładunek BZT5 odprowadzany ze ściekami (zlewnie wód przejściowych). 

 
Rysunek 61. Ładunek azotu ogólnego odprowadzany ze ściekami (zlewnie wód przejściowych). 
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Rysunek 62. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (zlewnie wód przejściowych). 

Tą samą zależność, która wyłoniła się z analizy wskaźników dotyczących ścieków i ładunków 
odprowadzanych w tychże ściekach, przenieść można na zużycie wody ogółem (rysunek 
powyżej) oraz pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu (rysunek poniżej). 
Tutajzlewnią o najwyższych wartościach wskaźników jest również zlewnia Zatoki Puckiej 
Zewnętrznej (TWIIIWB3), dla której wskaźnik zużycia wody ogółem wynosi 65,13 tys. m3/km2 
(w tym 54,95 na cele komunalne), z kolei pobór wody na potrzeby przemysłu wynosi 8,37 
tys. m3/km2.  

Zlewnią o najniższym zużyciu wody ogółem jest zlewnia Ujścia Wisły Przekop (TWVWB5), 
gdzie wynosi ono 8,56 tys. m3/km2, z kolei najniższy pobór wód podziemnych na cele 
przemysłowe obserwuje się w zlewni Zalewu Puckiego (TWIIWB2), gdzie wynosi on 0,33 tys. 
m3/km2. 

Kolejnym z analizowanych wskaźników jest ładunek azotu od 1 mieszkańca uwzględniający 
obsługę przez  oczyszczalnię (rysunek poniżej), dla którego obserwuje się zależność 
odwrotną – najniższą wartość wskaźnika osiąga zlewnia Zatoki Puckiej Zewnętrznej 
(TWIIIWB3) i wynosi on 1,87 kg/osobę, z kolei najwyższą Zalew Wiślany (TWIWB1) i wynosi 
on 3,64 kg/osobę.  
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Rysunek 63. Pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu (zlewnie wód przejściowych). 

 
Rysunek 64. Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie (zlewnie wód 
przejściowych).
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4.3.5. Zlewnie JCWP przybrzeżnych 

 

Rysunek 65. Ilość odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania (zlewnie wód przybrzeżnych). 

Najwyższym wskaźnikiem ilości odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczania  
w regionie wodnym Dolnej Wisły, co zobrazowano na rysunku powyżej, charakteryzuje się 
zlewnia JCWP przybrzeżnej Władysławowo – Jastrzębia Góra (CWIIWB4), na obszarze której 
zlokalizowany jest Port Władysławowo, gdzie odprowadza się 32,9 tys. m3/km2 ścieków (są 
to ścieki jedynie komunalne). Również wysoką wartością wskaźnika – 26.86 tys. m3/km2,w 
czym 26,77 tys. m3/km2 to ścieki komunalne - charakteryzuje się zlewnia JCWP przybrzeżnej 
Półwysep Hel (CWIWB2). Najniższy wskaźnik osiąga zlewnia JCWP przybrzeżnej Mierzeja 
Wiślana (CWIWB1), gdzie odprowadza się 1,67 tys. m3/km2 jej obszaru. 

Na obszarach zlewni przybrzeżnych części wód oczyszcza się zdecydowaną większość 
powstających ścieków (rysunki poniżej). Trzy z pięciu zlewni charakteryzuje zerowy wskaźnik 
ilości ścieków nieoczyszczonych, z kolei w dwóch: Rowy – Jarosławiec Wschód (CWIIWB6E)  
i Półwysep Hel (CWIWB2) odprowadza się mniej niż 0,1 tys. m3/km2 ścieków 
nieoczyszczonych w ciągu roku.  

W czterech z pięciu zlewni przybrzeżnych części wód stosuje się oczyszczanie ścieków  
z podwyższonym usuwaniem biogenów (nie stosuje się w zlewni Mierzei Wiślanej). Najwięcej 
ścieków tą metodą oczyszcza się w zlewni Władysławowo – Jastrzębie Góra (CWIIWB4).  



103 
 

 
Rysunek 66. Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych (zlewnie wód przybrzeżnych). 

 
Rysunek 67. Ilość ścieków oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów (zlewnie wód 
przybrzeżnych). 
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Rysunek 68. Ilość odprowadzanych ścieków nieoczyszczonych (zlewnie wód przybrzeżnych). 

Na mapach poniżej zobrazowano nasilenie wielkości wskaźników odprowadzanych wraz ze 
ściekami ładunków BZT5 i azotu ogólnego na obszarze zlewni przybrzeżnych części wód.  

Zlewnią o najwyższych wartościach wskaźników ładunków zarówno w odniesieniu do BZT5, 
jak i azotu ogólnego jest Półwysep Hel (CWIWB2), gdzie odprowadza się 149 kg BZT5/km2, 
oraz 212,79 kg azotu ogólnego/km2. Najniższy ładunek BZT5 wśród zlewni wód 
przybrzeżnych w regionie odprowadza się w zlewni przybrzeżnej części wód Jastrzębia Góra – 
Rowy (CWIIIWB5), tj. 24,94 kg/km2, z kolei najniższy ładunek azotu ogólnego w zlewni 
Mierzei Wiślanej (CWIIWB1), tj. 37,9 kg.km2.  
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Rysunek 69. Ładunek BZT5 odprowadzany ze ściekami (zlewnie wód przybrzeżnych). 

 
Rysunek 70. Ładunek azotu ogólnego odprowadzany ze ściekami (zlewnie wód przybrzeżnych). 
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Rysunek 71. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (zlewnie wód przybrzeżnych). 

Wysokie zużycie wody ogółem, jak również pobór wód podziemnych dla celów 
przemysłowych charakteryzuje dwie z czterech zlewni wód przybrzeżnych regionu wodnego 
Dolnej Wisły, tj. Półwysep Hel (CWIWB2) oraz Władysławowo – Jastrzębia Góra (CWIIWB4). 
W zlewni Półwyspu Helskiego zużycie wody ogółem wynosi 27,83 tys. m3/km2 (z czego 19,73 
na cele komunalne oraz 7,41 na cele przemysłowe), z kolei pobór wód podziemnych na cele 
przemysłowe wynosi 7,93 tys. m3/km2 – co stanowi wartość najwyższą wśród zlewni wód 
przybrzeżnych. Zlewnię części wód Władysławowo – Jastrzębia Góra charakteryzuje 
najwyższe w regionie zużycie wody ogółem – 45,18 tys. m3/km2 (w tym 33,64 na cele 
komunalne oraz 9,9 na cele rolnicze) oraz pobór wód podziemnych na cele przemysłowe 
wynoszący 1,89 tys. m3/km2 (rysunki poniżej i powyżej).  

Zlewnia części wód Mierzeja Wiślana (CWIWB1) osiąga najniższy w regionie wskaźnik zużycia 
wody ogółem, tj. 2 tys. m3/km2 oraz (jako jedyna zlewnia przybrzeżnych części wód) zerowy 
wskaźnik poboru wód podziemnych na cele przemysłowe.  

Dwie zlewnie przybrzeżnych części wód osiągają wartość poniżej jedności wskaźnika ładunku 
azotu od 1 mieszkańca uwzględniającego obsługę przez oczyszczalnię, tj. Półwysep Hel oraz 
Władysławowo – Jastrzębia Góra, najwyższy wskaźnik z kolei osiąga zlewnia części wód 
Jastrzębia Góra – Rowy i wynosi on 3,23 kg/osobę. 
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Rysunek 72. Pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu (zlewnie wód przybrzeżnych). 

 
Rysunek 73. Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie (zlewnie wód 
przybrzeżnych) 
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4.4. Zmienność występujących presji w czasie 

Dla zobrazowania zmienności w czasie wielkości występujących presji antropogenicznych, 
zaprezentowano te informacje na wykresach. Przedstawione wielkości odnoszą się do 
całkowitego obszaru gmin leżących w regionie wodnym Dolnej Wisły.  

Analiza dotyczy wskaźników opracowanych na podstawie danych pochodzących z Banku 
Danych Lokalnych. Wartości tych danych dostępne są najczęściej dla okresu od 1998 do 2010 
roku, dzięki czemu można przeprowadzić analizę zmienności badanego zjawiska w czasie  
i wyznaczyć trendy. 

Zestawione informacje dotyczą: 

 Ilości odprowadzanych ścieków, z uwzględnieniem sposobu ich oczyszczania, 
pochodzenia i generowanych ładunków; 

 wielkości zużycia wody, z uwzględnieniem sektora działalności gospodarczej; 
 wielkości poborów wody podziemnej na cele przemysłowe; 
 grupy obszarowych i rozproszonych zanieczyszczeń generowanych z sektora 

komunalnego, rolnictwa i przemysłu (odpady). 
 

4.4.1. Odprowadzanie ścieków 

Na wykresie 1 zidentyfikowano trend spadkowy w zakresie ilości powstających ścieków 
wymagających oczyszczania, jak i ścieków oczyszczanych. Obserwuje się jednocześnie 
zmierzanie ku sobie linii trendu obu tych wskaźników, co świadczyć może o porządkowaniu 
gospodarki ściekowej przez zmierzanie do 100% oczyszczania powstających ścieków w 2009 
r., jak również może wynikać ze zmniejszenia ilości ścieków powstających na obszarze 
regionu wodnego. Dla sprecyzowania tego zjawiska na wykresie 2 przedstawiono zmienność 
w czasie udziału ścieków oczyszczanych w ilości ścieków wymagających oczyszczania. Trend 
tego zjawiska jest wzrostowy. W 2009 r. obserwujemy wartość opisywanego stosunku > 
100%, co może świadczyć o niedokładności danych statystycznych lub oczyszczaniu pewnej 
ilości ścieków, które nie są uwzględnione jako ścieki wymagające oczyszczania. 
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Wykres 1. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków wymagających oczyszczania (SC_OG) oraz ścieków 
oczyszczonych (SC_OCZ), w tys. m3/km2 w okresie 1998 – 2010. 

 
 

Wykres 2.Stosunek % ilości ścieków oczyszczanych w ilości ścieków wymagających oczyszczaniaw okresie 
1998 – 2010. 
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Wykres 3. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków oczyszczonych (SC_OCZ) oraz ścieków oczyszczonych 
różnymi metodami: SC_OCZ_MECH (ścieki oczyszczone mechanicznie), SC_OCZ_BIOL (ścieki oczyszczone 
biologicznie), SC_OCZ_PUB (ścieki oczyszczone z podwyższonym usuwaniem biogenów), w tys. m3/km2 w 
okresie 1998 – 2010. 
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Wartości na powyższym wykresie (wykres 3) wskazują na poprawę sytuacji w zakresie 
oczyszczania ścieków. Odnotowuje się wzrastającą ilość ścieków oczyszczanych 
zaawansowanymi metodami, tj. z podwyższonym usuwaniem biogenów. Wzrost ilości 
ścieków oczyszczanych tą metodą odbywa się kosztem ilości ścieków oczyszczanych 
wszystkimi pozostałymi metodami (mechanicznie, biologicznie), jak również ścieków 
nieoczyszczanych.Zauważyć można również znaczny spadek ilości nieoczyszczanych ścieków 
od roku 1998 do 2010. Powyższe spowodowane jest zapewne realizacją założeń Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, opracowanego w 2003 r., którego wdrażanie 
wymaga budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla spełnienia 
założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. osiągnięcia dobrego stanu wód.  

 

Na wykresach 4-8 przedstawiono ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami 
zarówno komunalnymi, jak i przemysłowymi w ciągu roku na km2 regionu wodnego, przy 
podziale na BZT5, ChZT, azot i fosfor. 

 

Wykres 4. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2, w okresie 1998 - 
2010: LAD_BZT5 (ładunek BZT5), LAD_CHZT (ładunek ChZT), LAD_N (ładunek azotu ogólnego), LAD_P 
(ładunek fosforu ogólnego). 
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Wykres 5. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2, w okresie 1998 - 
2010: LAD_BZT5 (ładunek BZT5). 

 

Wykres 6. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2, w okresie 1998 - 
2010: LAD_CHZT (ładunek ChZT). 
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Wykres 7. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2, w okresie 1998 - 
2010:  LAD_N (ładunek azotu ogólnego). 

 

Wykres 8. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2, w okresie 1998 - 
2010: LAD_P (ładunek fosforu ogólnego). 
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Informacje przedstawione na wykresach 4 – 8 wskazują na sukcesywną poprawę stanu 
gospodarki ściekowej w regionie wodnym. Obserwuje się zmniejszanie ładunki 
zanieczyszczeń biodegradowalnych i biogennych (z wyłączeniem ładunku ChZT, który osiąga 
niewielką tendencję wzrostową). Świadczy to przede wszystkim o pozytywnych zmianach w 
zakresie komunalnej gospodarki ściekowej, jak również o odpowiednim gospodarowaniu 
ściekami w przemyśle. W przypadku ładunku BZT5 od 2008 r. obserwowany jest jednak 
wzrost, nie znajdujący odzwierciedlenia w informacjach dot.ilości odprowadzanych ścieków. 
Jedynie w 2008 r. nastąpił spadek udziału ścieków oczyszczalnych w ogólnej ilości ścieków 
wymagających oczyszczania, co mogło przełożyć się na zwiększenie ładunku w tym roku. 

Poniżej, na wykresach 9 i 10 przedstawiono ilości odprowadzanych ścieków wymagających 
oczyszczania przy podziale na ścieki komunalne i przemysłowe oraz ilość ścieków 
odprowadzanych do odbiornika lub do ziemi nie poddanych procesowi oczyszczania. Wykres 
8 wskazuje na spadkowy trend ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania, 
jak również ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych nieoczyszczanych. Wykres 9 
przedstawia identyczną sytuację dla ścieków komunalnych. Znaczącym jest spadek ilości 
ścieków komunalnych nieoczyszczanych z ok. 1,38 tyś. m3/km2 w roku 1998, do wartości 1,7 
m3/km2 w roku 2010. Z punktu widzenia gospodarki wodnej, zjawiska te są jak najbardziej 
pożądane. 

 

Wykres 9. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania (SC_PRZ) 
oraz ścieków przemysłowych nieoczyszczonych (SC_PRZ_NOCZ), w tys. m3/km2 w okresie 1998 – 2010. 

 

 



115 
 

Wykres 10. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków komunalnych wymagających oczyszczania 
(SC_KOM) oraz ścieków komunalnych nieoczyszczonych (SC_KOM_NOCZ), w tys. m3/km2 w okresie 1998 – 
2010. 

 

 

4.4.2. Wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych 

Według danych statystycznych, co przedstawiono na Wykresie 11, zużycie wody w regionie 
wodnym Dolnej Wisły osiąga tendencję spadkową. Woda w głównej mierze pobierana  
i wykorzystywana jest na cele komunalne oraz przemysłowe (wykresy obu tych wskaźników 
osiągają pokrywające się spadkowe linie trendu). Zużycie wód na cele rolnictwa i leśnictwa 
jest niewielkie i utrzymuje się na względnie stałym poziomie. 

Zużycie wody podziemnej na cele przemysłowe w regionie wodnym (wykres 12) wykazuje 
niezmiennie na przestrzeni lat 1998-2010 spadkowy trend.  
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Wykres 31. Zużycie wody w ciągu roku, w tys. m3/km2 w okresie 1998 – 2010, na potrzeby: gospodarki 
narodowej i ludności (ZW_OG), przemysłu (ZW_PRZ), sektora komunalnego (ZW_KOM), rolnictwa i leśnictwa 
(ZW_RO). 

 

 

Wykres 42. Zużycie wody podziemnej w ciągu roku, w tys. m3/km2 w okresie 1998 – 2010, na potrzeby 
przemysłu (ZW_PRZ_PODZ). 
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4.4.3. Grupy obszarowych i rozproszonych zanieczyszczeń generowanych z sektora 
komunalnego, rolnictwa i przemysłu 

 

Wykres 53. Wskaźniki przedstawiające presje rozproszone z sektora komunalnego w regionie wodnym w 
okresie 1998 – 2010: Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie (GEST_LUD_N_OCZ), 
[os/km2], Gęstość zaludnienia (GEST_ZALUD), [os/km2]. 

 

 

Informacje przedstawione na powyższym wykresie wskazują na względnie stałą gęstość 
zaludnienia w obszarze regionu wodnego, wraz ze zmniejszającą się gęstością ludności 
nieobsługiwanej przez oczyszczalnie. Informacje te świadczą o stale rozwijającej się 
infrastrukturze w gospodarce ściekowej. Na potwierdzenie tezy, na kolejnym wykresie 
(wykres 14) przedstawiono ładunek azotu ogólnego od statystycznego mieszkańca regionu 
wodnego, który również ulega sukcesywnemu zmniejszeniu w analizowanym okresie czasu. 
Obserwowane trendy są pożądane w kontekście ochrony stanu zasobów wodnych. 

Obserwowana na wykresie 15, zmienność wartości wskaźnika KAN/WOD świadczy  
o budowie i podłączaniu do sieci kanalizacyjnej na obszarze regionu wodnego coraz większej 
liczby ludności. Wskaźnik ten jest jednym z podstawowych wskaźników minimalizacji presji 
antropogenicznych na stan wód. Wzrostowy trend zmian wartości wskaźnika powinien 
utrzymać się do 2015 r., po czym z uwagi na zakończenie realizacji zadań z Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, powinien utrzymywać się na tym samym 
poziomie. 
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Wykres 64. Wskaźniki przedstawiające presje rozproszone z sektora komunalnego w regionie wodnym w 
okresie 1998 – 2010: Ładunek azotu od 1 mieszkańca w kg/rok/km2 , z uwzględnieniem obsługi przez 
oczyszczalnie (N_ROK_MK). 

 

 

Wykres 75. Zmienność wartości wskaźnika: Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji do liczby 
ludności podłączonej do wodociągu (KAN_WOD), w regionie wodnym w okresie 2002 – 2010. 
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Wykres 16. Zmienność wartości wskaźnika: Obsada zwierząt hodowlanych w SD/ha UR (POGL_ZW), w 
regionie wodnym w okresie 2002 – 2010. 

 

Zmienność wartości wskaźnika obsady zwierząt hodowlanych, przedstawionego na 
powyższym wykresie (Wykres 16) w okresie dziewięcioletnim odznacza się silnymi 
wahaniami, jednak osiąga trend spadkowy. Ograniczenie liczby pogłowia w zlewni świadczy  
o zmniejszeniu zagrożenia ze strony rolnictwa dla jakości wód powierzchniowych  
i podziemnych. Biorąc pod uwagę niskie wartości obsady zwierząt gospodarskich, poniżej 
wartości 1,5 SD/ ha UR uważanej za „bezpieczną” wartość graniczną pogłowia, w skali 
regionu nie należy interpretować presji ze strony hodowli zwierząt jako istotnie wpływającej 
na stan zasobów wodnych. Presja ta może nabierać lokalnego znaczenia dla stanu wód  
w przypadku niewłaściwego gospodarowania nawozami naturalnymi, zwłaszcza w obszarach  
o wyższych wartościach obsady zwierząt gospodarskich. 

 

Niepokojącym jest odwzorowanie zmienności ilości wytworzonych w ciągu roku odpadów 
nieodzyskiwanych w regionie wodnym Dolnej Wisły, która w latach 2005 – 2008 stale rośnie. 
W analizowanym okresie wielkość wskaźnika wzrosła ponad dwukrotnie. Świadczy to  
o niewystarczającej regulacji gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w obliczu 
stale postępującego rozwoju oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu, a co za tym 
idzie zwiększenia ilości wytwarzanych przez nich odpadów.  
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Wykres 87. Zmienność wartości wskaźnika: Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku nieodzyskiwanych 
(ODP_NODZS), tys. t/rok w okresie 2005 – 2008. 
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 5. Analiza wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP i JCWPd 
orazpowiazań pomiędzy wynikami oceny stanu wód, a występującymi 
oddziaływaniami 

 

5.1. Opisanie i uzasadnienie podjętej metody analizy (WAP) dla oceny wpływu 
oddziaływań antropogenicznych na stan wód 

Jakość środowiska wodnego jest w dużej mierze uzależniona od szeroko rozumianej 
działalności człowieka na obszarze zlewni. Działalność ta może być opisana poprzez szereg 
wskaźników liczbowych takich jak wielkość poboru wody czy zrzucanych ścieków, 
powierzchnie obszarów zurbanizowanych lub wykorzystywanych rolniczo, itp. Wskaźniki te 
charakteryzują różne czynniki antropopresji, a stan wód odzwierciedla łączne ich 
oddziaływanie. Koniecznym staje się więc ustalenie jednego syntetycznego wskaźnika, który 
scharakteryzuje łączny wpływ wszystkich elementów antropopresji na środowisko wodne. 
Do tego celu wykorzystano metodę Wielowymiarowej Analizy Porównawcza (WAP), która 
została wykorzystana w pracy M. Maciejewskiego z zespołem wykonanej na zlecenie KZGW 
w pierwszym cyklu planistycznym „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń 
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych  
i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania 
wodami”, Kraków 2007. 
Obiektami są jednostki badania (jednolite części wód), cechami właściwości jednostek 
badania (dane charakteryzujące oddziaływania) dobranymi pod kątem zjawiska będącego 
kryterium klasyfikacji (wpływ na środowisko wodne).  
Podstawą analizy WAP jest odpowiedni dobór cech diagnostycznych z zachowaniem 
kryteriów, które stawiają zmiennym następujące wymagania:  
- wysoka zdolność dyskryminacji obiektów, co jest związane z dużą zmiennością cechy 

(współczynnik zmienności liczony jako stosunek odchylenia standardowego do wartości 
średniej powinien być wyższy niż 0,1), 

- brak wzajemnego silnego skorelowania (współczynnik korelacji > -0,8 i <0,8) w celu 
wyeliminowania zjawiska powtarzania się podobnych informacji, 

- reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy zmiennych 
silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych wyeliminowanych  
z badań.  

- określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na: 
o stymulanty – zmienne, których wysokie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska,  
o destymulanty – zmienne, których niskie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska,  
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Po ustaleniu cech diagnostycznych elementami składowymi badanej struktury są:  

{ }myyyY ,...,, 21=  - m elementowy zbiór obiektów – jednostka przestrzenna 

{ }nxxxX ,...,, 21=  - n elementowy zbiór cech – wybrane wskaźniki  

Elementy te tworzą dwuwymiarową macierz informacji X  

























=

mnmjmm

inijii

nj

xxxx

xxxx

xxxx

,...,,...,
............................

,...,,...,
..............................

,...,,...,

21

21

111211

X xij - wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie 

Zestawione w macierzy informacji dane wyjściowe wyrażone są w różnych jednostkach miar  
i mają różne obszary zmienności, nie jest zatem możliwe wykonywanie na nich operacji 
arytmetycznych i porównywanie ich. Przeprowadzenie operacji standaryzacji zmiennych 
według poniższych wzorów eliminuje te ograniczenia. 
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Punktem wyjścia do dalszych badań jest macierz informacji zmiennych standaryzowanych Z. 
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Do uszeregowania obiektów (metoda porządkowania liniowego) pod względem poziomu 
badanego zjawiska wykorzystano tzw. taksonomiczną metodę wzorcową. W metodzie tej 
uporządkowanie obiektów następuje na podstawie miary podobieństwa (odległości) każdego 
obiektu do obiektu wzorcowego, zdefiniowanego jako zestaw, najkorzystniejszych z punktu 
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widzenia badanego zjawiska, wartości cech. Na przykład za wzorzec uznany zostaje zestaw 
wartości cech charakteryzujących najmniejsze zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Współrzędne obiektu modelowego { }nzzzZ 002010 ,...,,=  wyznacza się ze wzoru 
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Jako miarę bliskości pomiędzy każdym obiektem yi, a stanowiącym poziom odniesienia 
wzorcem przyjmuje się wielkość z przedziału 0 -1  

ii dz −= 1  

Dany obiekt tym mniej różni się od wzorca im wartość wyznaczonego miernika 
syntetycznego jest bliższa jedności.  

Wyznaczenie dla każdej jednostki przestrzennej syntetycznego miernika odległości od 
wzorca pozwala na przeprowadzenie szeregu analiz, tj.: 

• hierarchizację obiektów wraz z ustaleniem procentowego udziału w mierniku odległości 
poszczególnych cech lub grup cech, 

• grupowanie obiektów oraz analizy wewnątrz i między grupowe, 
 



124 
 

Grupowanie można przeprowadzić metodą k- średnich, która przyporządkowuje obiekty do 
grup w ten sposób aby zminimalizować zmienność wewnątrz grupy, a zmaksymalizować 
zmienność między grupami.  

Wykorzystując WAP przeprowadzono pięć odrębnych analiz identyfikacji znaczących 
oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu dla JCWP rzecznych, JCWP jeziornych, 
JCWP przejściowych, JCWP przybrzeżnych, JCWPd.  

Procedura analizy obejmowała: 

1. Ustalenie wskaźników wejściowych (destymulant i stymulant) do analizy taksonomicznej 
na podstawie badania, w oparciu o kryteria wyznaczone przez WAP, wartości dostępnych 
wskaźników charakteryzujących antropopresję w zakresie: 

• warunków demograficznych, 

• gospodarki wodno-ściekowej komunalnej i przemysłowej, 

• rolniczego użytkowania gruntów i wód, 

• wielkość hodowli zwierząt, 

• obszarów mających wpływ na retencyjność zlewni, 

• zmian morfologicznych; 
2. Obliczenie zestandaryzowanych wartości wskaźników; 
3. Ustalenie współrzędnych wzorca na poziomie minimalnej (dla destymulant) lub 

maksymalnej (dla stymulant) wartości danego wskaźnika, przy uznaniu za wzorzec 
zestawu wartości cech charakteryzujących najmniejsze zagrożenie ze strony czynników 
presji; 

4. Obliczenie odległości od wzorca (im wartość bliższa 1 tym mniejsze zagrożenie dla 
środowiska) i hierarchizacja JCWP (wszystkie kategorie) oraz JCWPd pod względem 
stopnia zagrożenia (od najmniejszego do największego); 

5. Pogrupowanie JCWP rzecznych, JCWP jeziornych i JCWPd ze względu na stopień 
zagrożenia ze strony czynników presji do 5 klas: bardzo niska (1) niska (2), średnia (3), 
wysoka (4), bardzo wysoka (5); (ze względu na małą liczbę JCWP przejściowych i JCWP 
przybrzeżnych nie grupowano); 

6. Obliczenie dla każdego wskaźnika procentowego udziału w kwadracie odległości 
Euklidesowej (większy procent - większy udział w odległości od wzorca).  
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5.2. Analiza wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP rzecznych 

Do analizy WAP dla JCWPrzecznych wybrano ostatecznie następujące wskaźniki (Tabela 8): 

Tabela 8. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWP rzecznych 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5 

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane 
tys. 

m3/km2/rok 

SC_KOM _NO Ścieki komunalne - nieoczyszczane razem 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_RO Zużycie wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa  
tys. 

m3/km2/rok 

GEST_LUD_N 
Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK 
Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie 

kg/rok/osoba 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji 
do liczby ludności podłączonej do wodociągu 

 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

PR_ LASY Udział lasów w powierzchni JCWP % 

PR_MOKRAD Udział obszarów mokradłowych w powierzchni JCWP % 

PR_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 

PR_ ORNE Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 
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PR_ SADY Udział sadów w powierzchni JCWP % 

PR_OSN 
Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z 
profilu glebowego użytków rolnych  w powierzchni 
JCWP 

% 

WSK-MEL 
Udział obszarów zmeliorowanych w powierzchni 
JCWP 

% 

ODCIETE 
Udział długości JCWP odciętej zabudową poprzeczną 
w stosunku do ogólnej długości JCWP 

% 

REGULACJE 
Udział długości JCWP uregulowanej w stosunku do 
ogólnej długości JCWP 

% 

 

Dla wymienionych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWP  
rzecznej w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Klasy zagrożenia ze strony oddziaływań: bardzo niska(1) niska (2), średnia (3), wysoka 
(4), bardzo wysoka (5) – KLASA; 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 

• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL)  

zamieszczono w tabeli atrybutów do warstwy JCWP rzecznych, stanowiącej załącznik do 
opracowania. 

W tabeli 9 zestawiono podsumowanie wyników analizy WAP dla JCWP rzecznych w regionie 
wodnym Dolnej Wisły. 

Tabela 9. Odległość od wzorca oraz średnie wartości wskaźników w klasach dla JCWP rzecznych 

Wskaźnik Jednostka KLASA 
1 2 3 4 5 

Liczba JCWP 
rzecznych 

- 78 125 136 113 8 

Średnia odległość od 
wzorca 

- 0.42 0.32 0.24 0.14 -0.37 

Minimalna odległość 
od wzorca 

- 0.37 0.28 0.20 0.00 -0.62 
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Wskaźnik Jednostka KLASA 
1 2 3 4 5 

Maksymalna 
odległość od wzorca 

- 0.58 0.37 0.28 0.19 -0.19 

LAD_BZT5 kg/km2/rok 36.57 42.15 42.62 157.97 5862.59 

SC_PRZ _NOCZ tys. m3/km2/rok 0.02 0.04 0.05 0.06 2.09 

SC_KOM _NOCZ tys. m3/km2/rok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 

ZW_PRZ tys. m3/km2/rok 2.52 0.72 2.95 10.68 90.88 

ZW_KOM tys. m3/km2/rok 4.19 3.06 5.21 7.40 54.29 

ZW_RO tys. m3/km2/rok 2.54 1.03 1.49 2.00 1.14 

GEST_LUD_N_OCZ osoba/km2 14.98 20.16 28.38 42.26 37.31 

KAN_WOD - 0.58 0.52 0.39 0.33 0.77 

N_ROK_MK kg/rok/osoba 2.80 3.09 3.57 3.71 1.94 

POGL_ZW SD/ha UR 0.30 0.32 0.41 0.46 0.36 

ODP_NODZYS tys. t/km2/rok 2.03 3.01 4.72 3.41 222.64 

PR_LASY % 45.92 40.91 29.28 16.12 35.11 

PR_MOKRAD % 1.41 0.39 0.30 0.24 0.09 

PR_CHR % 45.21 26.17 8.54 3.84 15.66 

PR_ORNE % 31.53 37.88 50.21 65.11 22.06 

PR_SADY % 0.03 0.01 0.03 0.10 0.55 

PR_OSN % 0.03 0.09 1.39 12.19 0.00 

WSK_MEL % 14.30 15.02 19.80 36.20 6.58 

ODCIETE % 0.29 0.39 0.28 0.22 0.24 

REGULACJE % 0.18 0.17 0.20 0.26 0.42 

 

W klasie 5 znalazły się następujące JCWP rzeczne:  

• RW20000292989 (Kanał Bydgoski), RW2000234796 (Chylonka) – oddziaływanie ze 
strony przemysłu, położone na terenie miasta Bydgoszcz,  
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• RW20001729192 (Kanał z Łęgnowa), RW200020292999 (Brda od wypływu ze Zb. 
Smukała do ujścia)– oddziaływanie ze strony przemysłu i gospodarki komunalnej, 
położone na terenie miasta Bydgoszcz,  

• RW20001747989 (Kacza) – oddziaływanie ze strony przemysłu i gospodarki 
komunalnej, położona na terenie miasta Gdynia, 

• RW20001729498 (Dopływ z Sulnówka), RW20001929499 (Wda od dopł. z Drzycimia 
do ujścia) – oddziaływanie ze strony gospodarki komunalnej, położone na terenie 
gminy Świecie,  

• RW200017299729 (Kanał Młyński) – oddziaływanie ze strony rolnictwa (sady), 
położona na terenie gminy Tczew.  

W klasie 5 występują najwyższe wartości wskaźników związanych z położonymi na terenie 
JCWP rzecznych obszarami miejskimi, takie jak zużycie wody na potrzeby przemysłu  
i gospodarki komunalnej, ładunek BZT5 w odprowadzanych ściekach, ilość nieoczyszczonych 
ścieków przemysłowych i komunalnych, ilość odpadów nieodzyskiwanych. Najwyższa jest 
również wartość wskaźnika zmian morfologicznych związanego z regulacjami. W JCWP 
rzecznych, które zakwalifikowane zostały do klasy 4 dominująoddziaływania związane 
z rolnictwem (najwyższe wartości powierzchni gruntów ornych, obszarów zmeliorowanych, 
OSN) oraz z nieuporządkowaną gospodarką komunalną (najwyższa wartość ładunku azotu 
pochodzącego od mieszańca, najniższa wartość podłączeń do kanalizacji w stosunku do 
podłączeń do wodociągu).  

W klasie 1 (bardzo niskie oddziaływanie antropogeniczne) znalazły się następujące JCWP 
rzeczne (wybrane spośród 78 JCWP w tej klasie, o najwyższych wartościach odległości od 
wzorca):  

• RW20002247699 (Łeba od jez. Łebsko z Chełstem od wpływu do jez. Sarbsko), 

• RW20002247729 (Piaśnica od dopł. z polderu  Dębki do ujścia), 

• RW2000174769274 (Dopływ z jez. Czarnego), 

• RW2000174769276 (Dopływ z Łabieńca), 

• RW2000174765769 (Dopływ z polderu Charbrowo). 

Na kolejnych mapach przedstawiono klasyfikację JCWP rzecznych oraz procentowy udział 
grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej reprezentujących oddziaływania ze 
strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 
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Rysunek 74. Klasyfikacja JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 



130 
 

 

Rysunek 75. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej w 
kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 76.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony przemysłu w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 77.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony rolnictwa w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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5.3. Analiza wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP jeziornych 

Do analizy WAP dla JCWP jeziornych wybrano ostatecznie następujące wskaźniki (Tabela 10): 

Tabela 10. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWP jeziornych 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5 

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_RO Zużycie wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa  
tys. 

m3/km2/rok 

GEST_LUD_N 
Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK 
Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie 

kg/rok/osoba 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji 
do liczby ludności podłączonej do wodociągu 

- 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

PR_ LASY Udział lasów w powierzchni JCWP % 

PR_MOKRAD Udział obszarów mokradłowych w powierzchni JCWP % 

PR_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 

PR_ ORNE Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 

PR_ SADY Udział sadów w powierzchni JCWP % 

PR_OSN 
Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z 
profilu glebowego użytków rolnych  w powierzchni 
JCWP 

% 
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WSK-MEL 
Udział obszarów zmeliorowanych w powierzchni 
JCWP 

% 

PRZ_STR_BR 
Łączny wskaźnik wynikający z analizy zmian 
morfologicznych strefy brzegowej jeziora 

% 

 

Dla wymienionych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWP 
jeziornej w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Klasy zagrożenia ze strony oddziaływań: bardzo niska(1) niska (2), średnia (3), wysoka 
(4), bardzo wysoka (5) – KLASA; 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 

• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL), 

zamieszczono w tabeli atrybutów do warstwy JCWP jeziornych, stanowiącej załącznik do 
opracowania. 

W tabeli 11 zestawiono podsumowanie wyników analizy WAP dla JCWP jeziornych 
w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

Tabela 11. Odległość od wzorca oraz średnie wartości wskaźników w klasach dla JCWP jeziornych 

Wskaźnik Jednostka KLASA 

1 2 3 4 5 

Liczba JCWP - 
jeziorne 

- 36 113 79 42 12 

Średnia odległość od 
wzorca 

- 0.42 0.32 0.24 0.13 -0.18 

Minimalna odległość 
od wzorca 

- 0.37 0.28 0.19 0.00 -0.40 

Maksymalna 
odległość od wzorca 

- 0.56 0.36 0.28 0.18 -0.04 

LAD_BZT5 kg/km2/rok 11.73 7.27 15.43 21.45 90.51 

SC_PRZ _NOCZ tys. m3/km2/rok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

ZW_PRZ tys. m3/km2/rok 0.21 0.52 0.37 0.41 3.20 
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Wskaźnik Jednostka KLASA 

1 2 3 4 5 

ZW_KOM tys. m3/km2/rok 1.65 1.45 2.33 3.73 24.09 

ZW_RO tys. m3/km2/rok 0.69 1.60 2.42 2.28 1.10 

GEST_LUD_N_OCZ osoba/km2 13.28 18.53 26.20 34.82 40.19 

KAN_WOD - 0.60 0.51 0.36 0.29 0.46 

N_ROK_MK kg/rok/osoba 2.94 3.24 3.63 3.86 3.25 

POGL_ZW SD/ha UR 0.34 0.37 0.41 0.50 0.39 

ODP_NODZYS tys. t/km2/rok 0.40 0.46 0.64 0.49 4.09 

PR_LASY % 54.78 45.07 31.67 17.89 19.86 

PR_MOKRAD % 0.82 0.27 0.29 0.26 0.36 

PR_CHR % 67.10 34.97 15.79 3.72 7.96 

PR_ORNE % 22.93 31.98 45.32 62.18 48.62 

PR_SADY % 0.00 0.00 0.02 0.04 0.27 

PR_OSN % 0.29 0.00 0.13 3.50 18.11 

WSK_MEL % 10.53 9.41 15.12 25.62 28.90 

PRZ_STR_BR % 4.50 4.81 5.10 7.97 11.40 

 
W klasie 5 znalazły się następujące JCWP jeziorne: 

• LW20089 (Puzy (Pauzeńskie)), LW20097 (Skiertąg), LW20129 (Iławskie (Dolskie, 
Długie)), LW20569 (Silm (Kamionka)) – presja ze strony przemysłu, położone na 
terenie miast Ostróda, Morąg, Iława,  

• LW20451 (Chełmżyńskie) – presja ze strony rolnictwa i gospodarki komunalnej, 
położona na terenie gminy Chełmża,  

• LW20562 (Rudnickie Wielkie), LW20734 (Klasztorne Duże) – presja ze strony 
gospodarki komunalnej, położone na terenie miasta Grudziądz, 

• LW20707 (Damaszka), LW20622 (Nogat), LW20584 (Święte (k.Łasina)), LW20249 
(Mlewiskie (Mlewieckie)) – presja ze strony rolnictwa, 

• LW20772 (Zajezierskie (Sztumskie, Zajezierze)) – presja wynikająca ze zmian 
morfologicznych. 

W klasie 5 występują najwyższe wartości wskaźników związanych z położonymi na terenie 
JCWP jeziornych obszarami miejskimi, takie jak zużycie wody na potrzeby przemysłu  
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i gospodarki komunalnej, ładunek BZT5 w odprowadzanych ściekach, ilość nieoczyszczonych 
ścieków przemysłowych, ilość odpadów nieodzyskiwanych. Najwyższa jest również wartość 
wskaźnika zmian morfologicznych oraz wskaźniki presji związane z rolnictwem (powierzchnia 
obszarów zmeliorowanych, OSN). W JCWP jeziornych, które zakwalifikowane zostały do klasy 
4 dominuje presja związana z rolnictwem (najwyższe wartości powierzchni gruntów ornych  
i pogłowia zwierząt) oraz z nieuporządkowaną gospodarką komunalną (najwyższa wartość 
ładunku azotu pochodzącego od mieszańca, najniższa wartość podłączeń do kanalizacji  
w stosunku do podłączeń do wodociągu).  

W klasie 1 (bardzo niskie oddziaływanie antropogeniczne) znalazły się następujące JCWP 
jeziorne (wybrane spośród 36 JCWP w tej klasie, o najwyższych wartościach odległości od 
wzorca):  

• LW21047 (Sarbsko), 

• LW90209 (Udzierz), 

• LW20523 (Słone). 

Na kolejnych mapach przedstawiono klasyfikację JCWP jeziornychoraz procentowy udział 
grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej reprezentujących oddziaływania ze 
strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 
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Rysunek 78. Klasyfikacja JCWP jeziornych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 79.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej w 
kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 80.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony przemysłu w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 81.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony rolnictwa w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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5.4. Analiza wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWPd 

Do analizy WAP dla JCWPd wybrano ostatecznie następujące wskaźniki (Tabela 12): 

Tabela 12. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWPd 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane 
tys. 

m3/km2/rok 

SC_KOM _NO Ścieki komunalne - nieoczyszczane razem 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_PRZ_POD Pobór na cele przemysłowe z wód podziemnych 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej 
tys. 

m3/km2/rok 

N_LUD_N 
Ładunek azotu od ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

kg/km2/rok 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji 
do liczby ludności podłączonej do wodociągu 

- 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

PR_ LASY Udział lasów w powierzchni JCWPd % 

PR_MOKRAD 
Udział obszarów mokradłowych w powierzchni 
JCWPd 

% 

PR_OB_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWPd % 

PR_ ORNE Udział gruntów ornych w powierzchni JCWPd % 

PR_ SADY Udział sadów w powierzchni JCWPd % 

PR_OSN 
Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z 
profilu glebowego użytków rolnych  w powierzchni 
JCWPd 

% 

WSK-MEL 
Udział obszarów zmeliorowanych w powierzchni 
JCWPd 

% 
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Dla wymienionych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWPd 
w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Klasy zagrożenia ze strony oddziaływań: bardzo niska(1) niska (2), średnia (3), wysoka 
(4), bardzo wysoka (5) – KLASA; 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 

• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL)  

zamieszczono w tabeli atrybutów do warstwy JCWPd, stanowiącej załącznik do 
opracowania. 

W tabeli 13 zestawiono podsumowanie wyników analizy WAP dla JCWPd. 

Tabela 13. Odległość od wzorca oraz średnie wartości wskaźników w klasach dla JCWPd 

Wskaźnik Jednostka KLASA 

1 2 3 4 5 

Liczba JCWPd - 6 1 3 7 3 

Średnia odległość od 
wzorca 

- 0.50 0.39 0.34 0.23 0.06 

Minimalna odległość 
od wzorca 

- 0.46 0.39 0.31 0.17 0.03 

Maksymalna 
odległość od wzorca 

- 0.55 0.39 0.36 0.26 0.09 

SC_PRZ _NOCZ tys. m3/km2/rok 0.02 0.12 0.01 0.08 0.97 

SC_KOM _NOCZ tys. m3/km2/rok 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 

ZW_KOM tys. m3/km2/rok 4.95 3.90 3.57 5.97 25.91 

ZW_PRZ_POD tys. m3/km2/rok 1.55 0.28 0.53 0.60 3.09 

N_LUD_N kg/km2/rok 52.29 90.28 88.79 159.76 141.24 

KAN_WOD - 0.63 0.49 0.45 0.36 0.57 

POGL_ZW SD/ha UR 0.31 0.47 0.40 0.37 0.34 

ODP_NODZYS tys. t/km2/rok 1.05 1.80 1.54 9.26 20.36 
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PR_LASY % 46.07 37.36 27.67 22.39 16.05 

PR_MOKRAD % 1.00 0.31 0.41 0.65 0.13 

PR_CHR % 50.99 31.38 17.67 8.69 4.98 

PR_ORNE % 25.97 46.54 54.03 53.86 55.04 

PR_SADY % 0.00 0.02 0.04 0.13 0.22 

PR_OSN % 0.62 4.56 0.85 5.11 10.89 

WSK_MEL % 16.52 14.45 26.72 37.76 32.94 

 
W klasie 5 znalazły się następujące JCWPd: 

• GW240015 – presja ze strony rolnictwa, 

• GW240039 – presja ze strony rolnictwa i gospodarki komunalnej (gmina Chełmża), 

• GW240044 – presja ze strony przemysłu, położona na terenie miast Bydgoszcz  
i Toruń. 

W klasie 5 występują najwyższe wartości wskaźników związanych z położonymi na terenie 
JCWPd obszarami miejskimi takie jak zużycie wody podziemnej na potrzeby przemysłu  
i gospodarki komunalnej, ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych, 
ilość odpadów nieodzyskiwanych. W klasie tej najwyższe są również wskaźniki presji 
związane z rolnictwem (powierzchnia: sadów, OSN). W JCWPd, które zakwalifikowane 
zostały do klasy 4 dominuje presja związana z rolnictwem (wysokie wartości powierzchni 
gruntów ornych i zmeliorowanych oraz pogłowia zwierząt) oraz z nieuporządkowaną 
gospodarką komunalną (najwyższa wartość ładunku azotu pochodzącego od ludności nie 
obsługiwanej przez oczyszczalnie, najniższa wartość podłączeń do kanalizacji w stosunku do 
podłączeń do wodociągu). 

W klasie 1 (bardzo niskie oddziaływanie antropogeniczne) znalazły się następujące JCWPd 
(wybrane spośród 6 JCWPd w tej klasie, o najwyższych wartościach odległości od wzorca):  

• GW240012, 

• GW240017, 

• GW240014, 

• GW240029. 

Na kolejnych mapach przedstawiono klasyfikację oraz numer w hierarchii dla JCWPd oraz 
procentowy udział grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej reprezentujących 
oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 
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Rysunek 82. Klasyfikacja oraz numer w hierarchii dla JCWPd w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 83.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej w 
kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWPd w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 84.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony przemysłu w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWPd w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 85.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony rolnictwa w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWPd w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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5.5. Analiza wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP przejściowych 

Do analizy WAP dla JCWP przejściowych wybrano ostatecznie następujące wskaźniki (Tabela 
14): 

Tabela 14. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWP przejściowych 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5 

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane 
tys. 

m3/km2/rok 

SC_KOM _NO Ścieki komunalne - nieoczyszczane razem 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_RO Zużycie wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa  
tys. 

m3/km2/rok 

GEST_LUD_N 
Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK 
Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie 

kg/rok/osoba 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji 
do liczby ludności podłączonej do wodociągu 

- 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

PR_ LASY Udział lasów w powierzchni JCWP % 

PR_MOKRAD Udział obszarów mokradłowych w powierzchni JCWP % 

PR_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 

PR_ ORNE Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 



149 
 

PR_ SADY Udział sadów w powierzchni JCWP % 

PR_OSN 
Udział obszarów o zwiększonym odpływie azotu z 
profilu glebowego użytków rolnych  w powierzchni 
JCWP 

% 

WSK-MEL 
Udział obszarów zmeliorowanych w powierzchni 
JCWP 

% 

 

Dla wymienionych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWP 
przejściowej w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 

• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL), 

zamieszczono w tabeli atrybutów do warstwy JCWP przejściowych, stanowiącej załącznik 
do opracowania. 

Wyniki analizy WAP w odniesieniu do pięciu JCWP przejściowych w regionie wodnym Dolnej 
Wisły dały następujące rezultaty: 

• pierwsze miejsce w hierarchii (najmniejsze oddziaływanie)  z wartością odległości od 
wzorca równą 0,40 zajmuje JCWP TWIIWB2 (Zalew Pucki); 

• druga jest JCWP TWIIIWB3 (Zatoka Pucka Zewnętrzna), posiadająca wartość 
odległości od wzorca równą 0,27; 

• trzecia JCWP TWVWB5 (Ujście Wisły Przekop) uzyskała wartość odległości od wzorca 
równą 0,18; 

• czwarta w klasyfikacji – JCWP TWIVWB4 (Zatoka Gdańska Wewnętrzna), posiadająca 
wartość odległości od wzorca równą 0,18; 

• ostatnie miejsce w hierarchii (najsilniejsze oddziaływanie) – JCWP TWIWB1 (Zalew 
Wiślany), uzyskała wartość odległości od wzorca równą 0,10. 
 

Analiza decydujących sektorów działalności antropogenicznej wykazała, że w przypadku 
poszczególnych JCWP przejściowych decydujące są: 
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• TWIIWB2 (Zalew Pucki) - rolnictwo (45,65%), sektor komunalny (35,02%), sektor 
przemysłowy (0,02%); 

• TWIIIWB3 (Zatoka Pucka Zewnętrzna) - sektor komunalny (50,71%), sektor 
przemysłowy (48,57%), rolnictwo (0,59%);  

• TWVWB5 (Ujście Wisły Przekop) - rolnictwo (45,26%), sektor komunalny (31,55%), 
sektor przemysłowy (0,90%); 

• TWIVWB4 (Zatoka Gdańska Wewnętrzna) - rolnictwo (45,57%), sektor komunalny 
(28,61%), sektor przemysłowy (2,52%); 

• TWIWB1 (Zalew Wiślany) - rolnictwo (36,73%), sektor komunalny (23,14%), sektor 
przemysłowy (7,01%). 

Na kolejnych mapach przedstawiono klasyfikację oraz numer w hierarchii dla zlewni JCWP 
przejściowych oraz procentowy udział grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 
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Rysunek 86. Klasyfikacja oraz numer w hierarchii dla zlewni JCWP przejściowych w regionie wodnym Dolnej 
Wisły. 
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Rysunek 87.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej w 
kwadracie odległości Euklidesowej dla zlewni JCWP przejściowych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 88.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony przemysłu w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla zlewni JCWP przejściowych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 89.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony rolnictwa w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla zlewni JCWP przejściowych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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5.6. Analiza wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP przybrzeżnych 

Do analizy WAP dla JCWP przybrzeżnych wybrano ostatecznie następujące wskaźniki 
(Tabela15): 

Tabela 15. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWP przybrzeżnych 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5 

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_RO Zużycie wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa  
tys. 

m3/km2/rok 

GEST_LUD_N 
Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK 
Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie 

kg/rok/osoba 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji 
do liczby ludności podłączonej do wodociągu 

- 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

PR_ LASY Udział lasów w powierzchni JCWP % 

PR_MOKRAD Udział obszarów mokradłowych w powierzchni JCWP % 

PR_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 

PR_ ORNE Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 

PR_ SADY Udział sadów w powierzchni JCWP % 
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KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

WSK-MEL 
Udział obszarów zmeliorowanych w powierzchni 
JCWP 

% 

 

Dla wymienionych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWP 
przybrzeżnej w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 

• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL), 

zamieszczono w tabeli atrybutów do warstwy JCWP przybrzeżnych, stanowiącej załącznik 
do opracowania. 

Wyniki analizy WAP w odniesieniu do pięciu JCWP przybrzeżnych w regionie wodnym Dolnej 
Wisły dały następujące rezultaty: 

• pierwsze miejsce w hierarchii (najmniejsze oddziaływanie)  z wartością odległości od 
wzorca równą 0,334 zajmuje JCWP CWIWB2 (Półwysep Hel); 

• druga jest JCWP CWIWB1 (Mierzeja Wiślana), posiadająca wartość odległości od 
wzorca równą 0,213; 

• trzecia JCWP CWIIWB4 (Władysławowo- Jastrzębia Góra) uzyskała wartość odległości 
od wzorca równą 0,211; 

• czwarta w klasyfikacji – JCWP CWIIIWB5 (Jastrzębia Góra- Rowy), posiadająca wartość 
odległości od wzorca równą 0,151; 

• ostatnie miejsce w hierarchii (najsilniejsze oddziaływanie) – JCWP CWIIWB6E (Rowy- 
Jarosławiec Wschód), uzyskała wartość odległości od wzorca równą 0,068. 
 

Analiza decydujących sektorów działalności antropogenicznej wykazała, że w przypadku 
poszczególnych JCWP przybrzeżnych decydujące są: 

• CWIWB2 (Półwysep Hel) - sektor przemysłowy (43,58%), sektor komunalny (30,76%), 
rolnictwo (0,12); 

• CWIWB1 (Mierzeja Wiślana) - rolnictwo (61,77%), sektor komunalny (19,97%), sektor 
przemysłowy (0,00%); 
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• CWIIWB4 (Władysławowo- Jastrzębia Góra) - rolnictwo (32,43%), sektor komunalny 
(22,10%), sektor przemysłowy (0,87%); 

• CWIIIWB5 (Jastrzębia Góra- Rowy) - sektor komunalny (44,68%), rolnictwo (19,46%), 
sektor przemysłowy (0,54%); 

• CWIIWB6E (Rowy- Jarosławiec Wschód) - rolnictwo (29,05%), sektor komunalny 
(18,73%), sektor przemysłowy (17,33%). 

Na kolejnych mapach przedstawiono klasyfikację oraz numer w hierarchii dla zlewni JCWP 
przybrzeżnych oraz procentowy udział grup wskaźników w kwadracie odległości 
Euklidesowej reprezentujących oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, 
rolnictwa. 

 

 

 

Rysunek 90. Klasyfikacja oraz numer w hierarchii dla zlewni JCWP przybrzeżnych w regionie wodnym Dolnej 
Wisły. 
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Rysunek 91.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej  
w kwadracie odległości Euklidesowej dla zlewni JCWP przybrzeżnych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 

Rysunek 92.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony przemysłu w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla zlewni JCWP przybrzeżnych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 
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Rysunek 93.Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony rolnictwa w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla zlewni JCWP przybrzeżnych w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

 

5.7. Analiza powiązań pomiędzy wynikami oceny stanu wód, a występującymi 
oddziaływaniami antropogenicznymi 

Zrealizowana analiza wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP/ JCWPd 
pozwoliła na wskazanie intensywności wpływu poszczególnych rodzajów oddziaływań oraz 
sektorów działalności antropogenicznej na zasoby wodne JCWP/JCWPd, jak również na 
sklasyfikowanie i shierarchizowanie poszczególnych części wód w regionie wodnym pod 
kątem nasilenia występujących oddziaływań antropogenicznych.  

Dokładność uzyskanych wyników przeprowadzonej analizy, tak jak w przypadku każdej 
metody oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan wód, zależna jest od 
dostępności danych o występujących, bądź mogących mieć miejsce oddziaływaniach 
antropogenicznych oraz od ich dokładności (poziom odniesienia, jednostka). 

Niestety nie zawsze zakres dostępnych danych jest wystarczający. Trzeba również zaznaczyć, 
iż poziom odniesienia również generuje pewnego rodzaju uogólnienie, którego na chwilę 
obecną nie można wykluczyć. Brak jest bowiem gromadzenia wszystkich informacji  
o oddziaływaniach w odniesieniu do zlewni JCWP/ JCWPd. Analizowanie oddziaływań  
w odniesieniu do jednostek podziału administracyjnego i przeliczanie ich na powierzchnie 
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zlewni  części wód zawsze będzie generować pewną niedokładność w wynikach. Niestety w 
perspektywie kolejnych cykli planowania gospodarowania wodami brak jest możliwości 
rozwiązania tego zagadnienia. 

Przyjęto tezę, iż zidentyfikowany wpływ oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP/ 
JCWPd powinien znaleźć odzwierciedlenie w ocenie tego stanu. Dla porównania uzyskanych 
wyników zestawiono w Zał. 55- 59 wyniki analizy WAP w zakresie klasyfikacji, hierarchizacji  
i wartości odległości od wzorca poszczególnych rodzajów JCWP i JCWPd oraz oceny stanu 
wód zrealizowane przez GIOŚ (bądź na jego zlecenie) w ramach Państwowego monitoringu 
środowiska, udostępnione przez Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej pracy.  
Z uwagi na uwarunkowania prowadzenia monitoringu, tj. objęcie badaniami jedynie części 
JCWP/ JCWPd, cykliczność pomiarów, nie wszystkie części wód na obszarze regionu wodnego 
Dolnej Wisły posiadają ocenę stanu. Dla różnych rodzajów wód lata dokonanej oceny również 
się różnią. Uzupełniono informacje w najszerszym zakresie jaki wynikał z przekazanych 
danych. 

Na tej podstawie dokonano porównania uzyskanych wyników WAP oraz oceny stanu wód  
w JCWP/JCWPd. W tym celu posłużono się oceną stanu najbliższą 2010 r., z uwagi na fakt,  
iż większość danych uwzględnionych w analizie WAP dotyczyła właśnie tego roku. 
W przypadku gdy brak jest oceny stanu JCWP w roku 2010, dla porównań przyjęto ocenę z 
roku 2007.  

Przyjęta w analizie WAP klasyfikacja JCWP/ JCWPd dzieli je na części wód o nasileniu presji: 

- bardzo niska (1) 
- niska (2) 
- średnia (3) 
- wysoka (4) 
- bardzo wysoka (5). 

Porównanie klasy poszczególnych JCWP/ JCWPd z oceną stanu wód może dać pogląd na 
zbieżność, bądź jej brak pomiędzy oceną oddziaływań, a stanem wód. Zestawienia 
tabelaryczne zostały oznaczone kolorystycznie: 

- kolorem zielonym oznaczono JCWP/ JCWPd, w których ocena oddziaływań jest zgodna z 
oceną stanu wód, 

- kolorem czerwonym oznaczono JCWP/ JCWPd, w których ocena oddziaływań jest niezgodna 
z oceną stanu wód. 

Brak zaznaczenia JCWP kolorem spowodowane jest brakiem oceny stanu JCWP, co powoduje 
brak możliwości dokonania porównań. Nie zdecydowano się konfrontować informacji o 
występującej eutrofizacji wód z wynikami klasyfikacji JCWP, z uwagi na obserwowany brak 
powiązania między oceną stanu wód, a faktem obecności procesu ich eutrofizacji. 
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Przyjęto, iż zbieżność między wynikami oceny oddziaływań, a stanem wód występuje gdy: 

-w danej JCWP zidentyfikowano bardzo niską, niską, bądź średnią klasę oddziaływań 
antropogenicznych, a ocena stanu JCWP wskazuje na dobry stan wód, bądź w przypadku 
braku pełnej oceny stanu- bardzo dobry, bądź dobry stan/ potencjał ekologiczny wód lub 
dobry stan chemiczny; dla JCWP jeziornych (bez oceny stanu) również ocena braku 
zagrożenia (NZ) wg opracowania „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu 
wodnego ograniczeń wkorzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni 
- IOŚ 2010r.; 

- w danej JCWP zidentyfikowano wysoką, bądź bardzo wysoką klasę oddziaływań 
antropogenicznych, a ocena stanu JCWP wskazuje na zły stan wód, bądź w przypadku braku 
pełnej oceny stanu- umiarkowany, słaby lub zły stan/ potencjał ekologiczny wód lub stan 
chemiczny poniżej dobrego; dla JCWP jeziornych (bez oceny stanu) również ocena 
stwierdzającazagrożenie (Z) wg opracowania „Sformułowanie w warunkach korzystania  
z wód regionu wodnego ograniczeń wkorzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz  
w użytkowaniu ich zlewni - IOŚ 2010r.; 

- w danej JCWPd zidentyfikowano bardzo niską, niską, bądź średnią klasę oddziaływań 
antropogenicznych, a ocena stanu JCWPd wskazuje na dobry stan wód, bądź w przypadku 
braku pełnej oceny stanu- dobrystan ilościowy lub dobry stan chemiczny; 

- w danej JCWPd zidentyfikowano bardzo wysoką, bądź wysoką klasę oddziaływań 
antropogenicznych, a ocena stanu JCWPd wskazuje na słaby stan wód, bądź w przypadku 
braku pełnej oceny stanu- słaby stan ilościowy lub słaby stan chemiczny. 

 
W przypadku JCWP przejściowych i przybrzeżnych, z uwagi na małą liczbę analizowanych 
obiektów, nie dokonano klasyfikacji części wód, zatem tam analiza porównawcza zostanie 
przeprowadzona w sposób opisowy, biorąc pod uwagę wartość odległości od wzorca  
i hierarchizację JCWP. 

Poniższe zestawienie wskazuje statystyki zbieżności oceny oddziaływań antropogenicznych  
z oceną stanu wód. 
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Tabela 16. Statystyki zbieżności oceny oddziaływań antropogenicznych i oceny stanu JCWP/ JCWPd 

Liczba części wód w 
regionie wodnym 

Dolnej Wisły 

Liczba części wód wykazujących 
zbieżność oddz. 

antropogenicznych i oceny 
stanu wód 

Liczba części wód nie 
wykazujących zbieżność 
oddz. antropogenicznych  

i oceny stanu wód 
JCWP rzeczne 

460 63 85 

JCWP jeziorne 

282 156 126 

JCWPd 

20 9 11 

 

Uzyskane wyniki porównania oceny oddziaływań antropogenicznych i oceny stanu JCWP/ 
JCWPdwskazują na częściową zbieżność tych dwóch charakterystyk. Dla JCWP rzecznych 43% 
z JCWP posiadających ocenę stanu, spośród JCWP jeziornych- 55% części wód, natomiast dla 
JCWPd 45% wszystkich z nich. Należy podkreślić wysoki stopień zbieżności wyżej 
analizowanychzależności w poszczególnych kategoriach wód. 

W przypadku JCWP przejściowych brak jest zależności między hierarchizacją części wód, a ich 
oceną stanu.  

Dla JCWP przybrzeżnych dokonana ocena porównawcza również nie wykazała ścisłych 
zależności między badanymi wartościami. Jedynie można stwierdzić, iż pierwsza  
w hierarchizacji JCWP- CWIWB2 (Półwysep Hel), posiada najmniej niekorzystną ocenę stanu 
ekologicznego w okresie 2008– 2010– stan umiarkowany. Reszta badanych JCWP 
przybrzeżnych posiada stan ekologiczny słaby. 

Przyczyn takiego stanu jest wiele: 

 w przypadku JCWP rzecznych: 

- sposób przeprowadzania oceny stanu wód – wiele analizowanych wskaźników, 
przekroczenie choćby jednego z nich najczęściej powoduje zaklasyfikowanie części wód do 
złego stanu, 

- wzajemne oddziaływanie części wód – w zlewni stan części wód położonych powyżej 
oddziałuje na stan części wód zlokalizowanych niżej, 

- różna odporność wód na występujące oddziaływania antropogeniczne – różne czasy 
i sposób reakcji wód zależne od szeregu uwarunkowań- hydrologicznych, morfologicznych, 
fizyczno- geograficznych,  



163 
 

- okresowość wykonywania oceny stanu wód, 

- dokładność oraz poziom i okres odniesienia dostępnych danych wejściowych do analizy 
wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów wodnych. 

 w przypadku JCWP jeziornych: 

- sposób przeprowadzania oceny stanu wód – wiele analizowanych wskaźników, 
przekroczenie choćby jednego z nich najczęściej powoduje zaklasyfikowanie części wód do 
złego stanu, 

- w przypadku jezior przepływowych - oddziaływanie wód dopływających do jeziora, 

- różna odporność wód na występujące oddziaływania antropogeniczne – różne czasy  
i sposób reakcji wód zależne od szeregu uwarunkowań- hydrologicznych, morfologicznych, 
fizyczno- geograficznych,  

- jeziora jako „zamknięty” ekosystem – kumulacja zanieczyszczeń w osadach dennych i ich 
późniejsze uwalnianie, 

- okresowość wykonywania oceny stanu wód, 

- dokładność oraz poziom i okres odniesienia dostępnych danych wejściowych do analizy 
wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów wodnych. 

 w przypadku JCWPd: 

- sposób przeprowadzania oceny stanu wód – wiele analizowanych wskaźników, 
przekroczenie choćby jednego z nich najczęściej powoduje zaklasyfikowanie części wód do 
złego stanu, 

- wzajemne oddziaływanie części wód – w zlewni stan wód powierzchniowych może 
oddziaływać na stan JCWPd, 

- różna odporność wód na występujące oddziaływania antropogeniczne – różne czasy  
i sposób reakcji wód zależne od szeregu uwarunkowań- geologicznych, hydrogeologicznych, 
fizyczno- geograficznych,  

- okresowość wykonywania oceny stanu wód, 

- dokładność oraz poziom i okres odniesienia dostępnych danych wejściowych do analizy 
wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów wodnych. 

Dlatego należy wysunąć wniosek, iż ocena oddziaływań antropogenicznych pokazuje 
nasilenie występujących presji, jednak ich wpływ na stan zasobów wodnych jest 
potencjalnym możliwym do wystąpienia zjawiskiem, uzależnionym od występujących 
uwarunkowań lokalnych. Ten sam typ i nasilenie występującego oddziaływania 



164 
 

antropogenicznego może w różny sposób wpływać na stan kilku części wód, tj. ich stan może 
być odmienny z uwagi na reakcję w odmienny sposób i w różnym czasie. Dlatego też 
bezpodstawne jest dokonywanie szerokiej analizy zmienności badanych parametrów 
zanieczyszczeń w punktach monitoringu wód, tym bardziej, że często ocena stanu dla części 
wód przyjmuje wartość najgorszą oceny, nawet jeśli w JCWP/ JCWPd jest więcej aniżeli jeden 
punkt badawczy, w których oceny stanu wód są odmienne.  

 

 6. Wyznaczanie silnie zmienionych części wód 

Zgodnie z definicją Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) „silnie zmieniona część wód oznacza 
część wód powierzchniowych, których charakter został znacznie zmieniony na skutek 
fizycznego oddziaływania człowieka”, zaś „sztuczna część wód oznacza część wód 
powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka.” 

RDW stawia szereg warunków wyznaczenia części wód jako sztuczne bądź silnie zmienione:  

„Państwa Członkowskie mogą wyznaczyć część wód powierzchniowych jako sztucznie lub 
silnie zmienioną, gdy: 

a) zmiany charakterystyk hydromorfologicznych tej części wód, które byłyby konieczne dla 
osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, mogłyby wywrzeć znaczący niekorzystny 
wpływ na: 

(i) środowisko w szerszym znaczeniu; 

(ii) żeglugę, włączając urządzenia portowe, lub rekreację; 

(iii) działalność, do celów której woda jest magazynowana, takie jak zaopatrzenie  
w wodę do spożycia, wytwarzanie prądu lub nawadnianie; 

(iv) regulację wód, zapobieganie powodzi, odwadnianie ziemi; lub 

(v) inną jednakowo ważną działalność człowieka związaną ze  zrównoważonym 
rozwojem; 

b) korzystne cele, do których się dąży za pomocą charakterystyki sztucznej lub silnie 
zmienionej części wód, nie mogą ze względu na możliwości techniczne lub 
nieproporcjonalne koszty, być racjonalnie osiągnięte za pomocą innych działań, które 
stanowią opcję znacznie korzystniejszą środowiskowo. 

Takie przeznaczenie i związane z tym przyczyny są szczegółowo określane w planach 
gospodarowania wodami w dorzeczach wymaganych na mocy art. 13 i przeglądanych co 
sześć lat.” 
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W związku z powyższymi uwarunkowaniami w trakcie pierwszego cyklu planistycznego 
powstały 2 metodyki wyznaczania SZCW i SCW rzek: 

− Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego  
i morfologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich 
wartości progowych dla uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części 
wód; 

− Uszczegółowienie metodyki w zakresie ostatecznego  wyznaczania silnie zmienionych 
i sztucznych części wód w Polsce. 

Na podstawie powyższych metodyk w 2006 i 2007 roku zostało przeprowadzone przez RZGW 
w Gdańsku wyznaczanie silnie zmienionych jednolitych części wód (SZCW) oraz sztucznych 
części wód (SCW) rzek w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

Zgodnie z ustaleniami na szczeblu krajowym w obecnym cyklu planistycznym obowiązujące 
są nadal dotychczasowe metodyki, w związku z powyższym procedura wyznaczania SZCW 
oraz SCW rzek pozostała bez zmian.  Jednak wobec faktu, iż posiadane w poprzednim cyklu 
planistycznym dane na temat zmian morfologicznych były niepełne, a także wobec licznych 
zastrzeżeń środowisk związanych z ochroną przyrody, nastąpiła konieczność weryfikacji tego 
wyznaczania.  

W pierwszym cyklu planistycznym nie została opracowana metodyka wyznaczania SZCW 
jezior. W związku z tym kwalifikacja została dokonana całkowicie metodą ekspercką, co 
oznacza między innymi brak spójności pomiędzy wynikami analiz przeprowadzonych w 
poszczególnych RZGW. Ponadto należało się liczyć z faktem, iż pewne istotne zmiany 
hydromorfologiczne mogły zostać w ten sposób pominięte. W związku z tym, w roku 2011 
została opracowana na zlecenie KZGW metodyka pt. „Opracowanie metodyki weryfikacji 
wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części wód jeziornych”.  

 

6.1. Weryfikacja wyznaczania silnie zmienionych jednolitych części wód rzek 

W ramach niniejszej pracy przeprowadzono weryfikację obliczenia wskaźników 
hydromorfologicznych wstępnego wyznaczania, na podstawie nowo zgromadzonych danych, 
a następnie zweryfikowano ich ostatecznąkwalifikację. Wyniki weryfikacji SZCW oraz SCW 
rzek zestawiono w tabeli (Zał. 60) oraz zobrazowano na mapach 94 – 97. 

6.1.1. Wstępne wyznaczanie silnie zmienionych jednolitych części wód rzek 

Procedura wstępnego wyznaczania zgodnie z metodyką, polega na oszacowaniu skali zmian 
hydromorfologicznych w poszczególnych JCW przy pomocy obliczonych wskaźników zmian. 
Podstawowe dane służące do ich obliczenia wraz z wynikami zestawiono w arkuszach excel, 
stanowiących załączniki do opracowania. 
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Lp. 

Wskaźniki hydrologiczne 

Wskaźniki hydrologiczne, czyli charakteryzujące zmiany ilościowe, obliczane są na podstawie 
informacji wodowskazowych dotyczących przepływów charakterystycznych – średnich SSQ  
i średnich niskich SNQ oraz danych o poborach wód pochodzących z pozwoleń 
wodnoprawnych. W związku z powyższym bezzasadne jest obliczanie ich dla każdej JCW, 
obliczone zostały dla scalonych części wód, dla których dostępne są niezbędne dane 
hydrologiczne.  
 

Opis wskaźnika 
Ilościowa reprezentacja 

wskaźnika 
Wartość progowa 

1. 

Sumaryczna pojemność czynna 
zbiorników retencyjnych 
odniesiona do średniego rocznego 
odpływu z wielolecia (1960-1980) 
w przekroju zamykającym zlewnię 
części wód. 

i1 = Σ (Vc- Vm)/V SSQ 

 

mln m3/(mln m3/rok) 

0,03 (3%) 

2. 

Łączna suma poborów 
bezzwrotnych wód 
powierzchniowych odniesiona do 
przepływu 
średniego niskiego z wielolecia 
„pseudonaturalnego” (1960-1980) 
w przekroju zamykającym zlewnię 
części wód. 

i2 = ΣPpow/SNQp 

m3/s  / m3/s 

rzeki górskie: 0.15 
(15%) 
rzeki wyżynne i 
przejściowe: 0,2 
(20 %) 
rzeki nizinne: 0,25 

(25 %) 

3. 

Wskaźnik zaburzenia reżimu 
hydrologicznego, wynikającego z 
istotnych zmian w 
zagospodarowaniu zlewni części 
wód, wyrażony bezwzględną 
wartością dopełnienia do 1 
stosunku przepływu SSQ z 
ostatniego wielolecia (1981-2000) 
i przepływu SSQ z wielolecia 
„pseudonaturalnego” (1960-
1980). 

i3 =| 1-(SSQ/SSQp)| 

(-) 
0,25 (25%) 

4.  Wskaźnik zachowania kryterium 
przepływu nienaruszalnego. 

i4 = Qn / NTQ 
(m3/s) / (m3/s) 

1,0 (100%) 
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Z uwagi na fakt, iż dostępność danych hydrologicznych nie zmieniła się od czasu pierwszego 
wyznaczania SZCW, możliwa była jedynie weryfikacja wskaźnika i2, czyli związanego  
z poborami bezzwrotnymi wody. Sumy poborów bezzwrotnych w poszczególnych scalonych 
częściach wód obliczono na podstawie danych zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych. 
Zestawienie obliczonych wskaźników ilościowych znajduje się w tabeli podsumowującej 
wyznaczanie SZCW, stanowiącej załącznik nr 60 do opracowania. 

Lp. 

Wskaźniki morfologiczne 

Wskaźniki charakteryzujące zmiany morfologiczne obliczone zostały dla każdej jednolitej 
części wód. Obrazują one skalę wpływu zmian antropogenicznych na morfologię cieku.  
W związku z dużą ilością nowych danych na temat tych zmian, pozyskanych zarówno przez 
RZGW w ostatnich latach, jak i w ramach realizacji niniejszej pracy, konieczna była 
weryfikacja wszystkich wskaźników z tej grupy. 

W ubiegłym cyklu do obliczenia wskaźników wykorzystywane były dane zbierane na bieżąco 
w trakcie prac, często pozyskiwane telefonicznie, bądź ze starych, nieaktualnych już 
opracowań. W obecnej pracy możliwe było wykorzystanie spójnych baz danych 
zgromadzonych na podstawie aktualnych źródeł.  

W stosunku do danych wykorzystanych w ubiegłym cyklu planistycznym, znacznemu 
uszczegółowieniu uległy informacje na temat budowli piętrzących. Informacje zostały 
pozyskane w ciągu ostatnich lat między innymi z Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

W trakcie realizacji niniejszej pracy RZGW Gdańsk wystąpiło do Zarządów Melioracji  
i Urządzeń Wodnych o udostępnienie danych na temat regulacji cieków – pozyskane dane 
posłużyły do ponownego obliczenia wskaźników.  

Kolejnymi danymi powodującymi konieczność weryfikacji wskaźników były wały 
przeciwpowodziowe. Zostały tutaj wykorzystane dane zgromadzone przez RZGW w ramach 
praz związanych z wdrażaniem dyrektywy powodziowej. 

Charakterystykę wskaźników morfologicznych i sposób ich obliczania przedstawiono w tabeli 
poniżej. 

Opis wskaźnika 
Ilościowa reprezentacja 

wskaźnika 
Wartość 
progowa 

1. 

Łączna długość obwałowania 
cieków istotnych w zlewni części 
wód odniesiona do sumarycznej 
długości 
brzegów cieków istotnych 
podwójna długość rzeki). 

m1=ΣLwałów/ ΣLbrzegów 

km/km 
0,60 (60%) 

2. 
Sumaryczna wysokość 
zinwentaryzowanych budowli 
piętrzących odniesiona do sumy 

m2=ΣHbudowli/Σ(Hpocz-Hkon) 0,15 (15%) 
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spadów cieków istotnych w 
zlewni części wód 

m/m 

3. 

Sumaryczna długość części cieku 
odciętych przez budowle 
poprzeczne o spadzie h>0,7 m 
odniesiona do długości 
wszystkich cieków istotnych 

m3 =ΣLodcietych/ΣLrzek 

km/km 
0,30 (30%) 

4. 

Łączna długość odcinków rzek, 
na których prowadzone były 
prace regulacyjne (zabudowa 
podłużna oraz udokumentowana 
zmiana biegu rzeki) odniesiona 
do sumarycznej długości cieków 
istotnych 

m4 =ΣLregul/ΣLrzek 

km/km 

 

0,50 (50%) 

 

Na podstawie obliczonych wskaźników dokonano metodą ekspercką wstępnej kwalifikacji 
SZCW. Należy tutaj podkreślić, iż przekroczenie wartości granicznej jednego wskaźnika nie 
było automatycznie podstawą takiej kwalifikacji. Brano pod uwagę między innymi wielkość 
przekroczenia, liczbę przekroczonych wskaźników, a także wskaźniki nie przekroczone, ale  
o wartościach bliskich granicznym.  

 

6.1.2.Ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych jednolitych części wód 

Po przeprowadzeniu oceny skali zmian hydromorfologicznych JCW i wstępnym wyznaczeniu 
SZCW przystąpiono do procedury ostatecznej ich kwalifikacji. Ostateczne wyznaczanie SZCW, 
zgodnie z metodyką i analogicznie jak w pierwszym cyklu planistycznym, przeprowadzono  
w 2 krokach: 

− identyfikacja i test działań restytucyjnych, 

− identyfikacja i test alternatyw funkcjonalnych. 

Następnie oceniono wpływ zidentyfikowanych działań restytucyjnych na sposoby 
użytkowania wód, które były powodem dokonania przekształceń w zakresie 

Działania restytucyjne 

Działania restytucyjne są działaniami pozwalającymi na poprawę warunków w zakresie 
biologicznych elementów jakości oraz przywrócenie ciągłości cieku poprzez zniwelowanie 
presji w zakresie hydromorfologii. W niniejszym etapie zidentyfikowano działania 
restytucyjne pozwalające na  przywrócenie „naturalności” części wód.  
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hydromorfologiiczęści wód, na podstawie opracowanego „testu działań restytucyjnych”.  
W przeprowadzonym teście przeanalizowano wpływ poszczególnych zidentyfikowanych 
działań restytucyjnych na osiągane korzyści społeczno-gospodarcze oraz wpływ na „szeroko 
rozumiane środowisko”.  

Oceny wpływu dokonano w następujących grupach: 

I grupa – korzyści społeczno - gospodarcze  

korzyści społeczno-
gospodarcze 

realizacja zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE  
i krajowego 

realizacja zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych 

korzyści społeczne 

ilość osób korzystających bezpośrednio 

ilość osób korzystających pośrednio 

korzyści gospodarcze 

korzyści bezpośrednie 

korzyści pośrednie 

 

II grupa – warunki społeczno-gospodarcze  

wpływ na warunki 

społeczno-

gospodarcze 

poczucie bezpieczeństwa społecznego 

aspekty społeczno - kulturowe 

funkcjonowanie gospodarki lokalnej 

funkcjonowanie gospodarki regionalnej i krajowej 

 

III grupa – formy ochrony przyrody i funkcjonowanie ekosystemów 

wpływ na formy 
ochrony przyrody  i 

funkcjonowanie 
ekosystemów 

parki i rezerwaty, NATURA 2000, rzadkie i unikalne gatunki i 
ekosystemy 

modyfikacja siedlisk 

korytarze i bariery 
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IV grupa – cechy fizyko-chemiczne środowiska  

wpływ na cechy 
fizyko-chemiczne 

środowiska 

modyfikacja charakteru przepływu powierzchniowych 

zmiany warunków fizyko-chemicznych (tlen, temp., zasolenie) 

wpływ na ilość i jakość wód podziemnych 

erozja koryta 

jakość powietrza (gazy, pyły) 

powodzie 

susze 

erozja i stabilność gruntów 

V grupa – pozostałe czynniki szeroko rozumianego środowiska  

wpływ na pozostałe 
czynniki szeroko 

rozumianego 
środowiska 

walory krajobrazowe 

obiekty oraz miejsca archeologiczne i historyczne 

tereny mieszkalne 

tereny przemysłowe i usługowe 

użytki rolne 

użytki leśne 

szlaki komunikacyjne 

łowiectwo, wędkarstwo 

żeglarstwo, pływanie 

wypoczynek 

 

Ocenę „kosztów” i „korzyści” wynikających z realizacji zidentyfikowanych działań 
restytucyjnych wykonano dla każdej wstępnie wyznaczonej  SZCW i SCW na podstawie 
szczegółowej analizy wskaźnikowej, przypisując każdemu ze zidentyfikowanych wpływów 
odpowiednią punktację.  

W tabeli poniżej przedstawiono skalę dla prowadzonych analiz. 
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Ocena wpływu działania skala punktowa 

bardzo negatywne -3 

średnio negatywne -2 

negatywne -1 

brak wpływu 0 

pozytywne 1 

średnio pozytywne 2 

bardzo pozytywne  3 

 

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna  

Alternatywy funkcjonalne 

Test alternatyw funkcjonalnych polegał na analizie możliwości osiągnięcia innymi sposobami 
(alternatywami funkcjonalnymi) podobnych jak obecnie „korzyści” z użytkowania wód.   
Pierwszym krokiem była identyfikacja, dla każdej wstępnie wyznaczonej SZCW i SCW 
wykonalnych technicznie alternatyw, czyli „innych sposobów”, które pozwolą na osiągnięcie 
podobnych jak obecnie „korzyści” i będą zastępować w całości bądź w części obecne sposoby 
użytkowania.   
Następnie poddano ocenie czy zidentyfikowane alternatywy funkcjonalne są korzystniejsze 
ze środowiskowego punktu widzenia oraz z uwagi na uwarunkowania prawne, społeczne  
i gospodarcze. 
Zidentyfikowane alternatywy funkcjonalne obejmują m.in. całkowite zastąpienie obecnego 
sposobu użytkowania wód innym sposobem pozwalającym na osiągnięcie podobnych jak 
obecnie „korzyści”.  

W tabelach poniżej przedstawiono skalę dla prowadzonych analiz. 

Realizacja zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE i krajowego oraz umów 
międzynarodowych 
 

ocena 

jest wymagana prawem A 

jest elementem realizacji Dyrektyw UE B 

nie jest wymagana prawem  C 

zabronione   D 
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Realizacja zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych  

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna ocena 

jest wymagana  A 

jest elementem realizacji  B 

nie jest wymagana  C 

 

Możliwości technicznej realizacji  

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna skala punktowa 

bardzo łatwa do wykonania 1 

łatwa do wykonania 2 

trudna do wykonania 3 

bardzo trudna do wykonania 4 

niemożliwe do wykonania 5 

 

Wpływ na korzyści społeczno-gospodarcze  

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna skala punktowa 

niewspółmiernie korzystniejsza 1 

wyraźnie korzystniejsza 2 

korzystniejsza 3 

zadawalająca 4 

nie korzystna 5 

 

Koszty realizacji funkcjonowania  

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna skala punktowa 

bardzo tania 1 

tania  2 

droga 3 

bardzo droga 4 

niewspółmiernie droga 5 
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Ostateczna kwalifikacja SZCW i SCW 

Ostatecznej kwalifikacji SZCW oraz SCW dokonano w przypadku, kiedy w teście działań 
restytucyjnych wykazano, iż ich wpływ na analizowane aspekty będzie negatywny oraz gdy  
w teście alternatyw funkcjonalnych ocena pokazała, iż nie istnieją możliwe do wdrożenia z punktu 

widzenia technologii bądź koszty środowiskowe alternatywy. 

Zbiorcze zestawienie ostatecznie wyznaczonych SZCW oraz SCW stanowi załącznik nr 60 do 
opracowania. Ogółem wyznaczono w regionie wodnym Dolnej Wisły 21 sztucznych 
jednolitych części wód rzek oraz 119 silnie zmienionych jednolitych części wód rzek. 
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Rysunek 94. Wyniki wyznaczania SZCW i SCW w zlewniach bilansowych Drwęcy, Wisły od Bogucina do Wdy 
oraz Wisły od Wdy do ujścia 
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Rysunek 95. Wyniki wyznaczania SZCW i SCW w zlewniach bilansowych Brdy, Wdy i Wierzycy.
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Rysunek 96. Wyniki wyznaczania SZCW i SCW w zlewniach bilansowych Słupi, Łupawy, Łeby, Redy i Piaśnicy oraz Raduni i Motławy 
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Rysunek 97. Wyniki wyznaczania SZCW i SCW w zlewniach bilansowych Zalew Wiślany, Elbląg i Żuławy 
Elbląskie oraz Pasłęka i Bauda 
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6.2. Wyznaczenie silnie zmienionych części wód jezior 

Analogicznie jak w przypadku JCW rzek, wyznaczanie SZCW jezior odbywa się zgodnie  
z metodyką w 2 etapach: 

− wstępne wyznaczanie obejmujące ocenę skali zmian hydromorfologicznych przy 
pomocy wskaźników liczbowych, 

− ostateczne wyznaczanie obejmujące test działań restytucyjnych i alternatyw 
funkcjonalnych. 

6.2.1. Wstępne wyznaczanie silnie zmienionych jednolitych części wód jezior 

Metodyka wyznaczania SZCW jezior obejmuje szereg wskaźników, uwzględniających 
zarówno aspekty ilościowe, jak i morfologiczne. Jednakże z uwagi na brak dostępnych 
danych hydrologicznych w niniejszej pracy ograniczono się do aspektów morfologicznych. Na 
potrzeby oceny obliczono tylko jeden wskaźnik - stopień przekształcenia strefy brzegowej 
jeziora, a ponadto w sposób opisowy zidentyfikowano i uwzględniono inne zmiany 
hydromorfologiczne, niemożliwe do ujęcia we wskaźnikachzaproponowanych w 
obowiązującej metodyce. Zmiany takie to np. podpiętrzenie jeziora, istnienie drogi wodnej, 
znaczące pobory wody z jeziora i in. 

− Klasa 1 – zagospodarowanie/przekształcenie brzegów 100% niekorzystne – istotne  
z punktu widzenia oceny zmian morfologicznych i hydrologicznych (uszczelnienie 
gruntu), 

Wskaźnik Ba – stopień przekształcenia strefy brzegowej jeziora 

Przy obliczaniu tego wskaźnika ocenie poddawano strefę brzegową jeziora ze szczególnym 
naciskiem na zachowanie ciągłości strefy roślinności szuwarowo-trzcinowej (higrofity). 

W celu obliczenia wskaźnika, na podstawie ortofotomap dostępnych w internecie określono  
długość przekształconych brzegów (licząc wzdłuż linii brzegowej – ln) wg niżej opisanych klas 
[km] i pomnożono przez odpowiedni współczynnik korygujący xn. 

Klasy wyznaczono w oparciu o następujące założenia: 

− Klasa 2 – zagospodarowanie/przekształcenie brzegów istotne punktu widzenia oceny 
zmian morfologicznych, ale pozwalające na zachowanie względnie naturalnego 
reżimu hydrologicznego (zmiana, ale nie eliminacja spływu potamicznego i infiltracji 
pionowej) – 50% wartości klasy 1, 

− Klasa 3 - maksymalna wartość decylowa (całkowita) nie dająca przy podwojeniu 
wartości klasy 2. Wpływ przekształceń jedynie na funkcjonowanie strefy litoralnej 
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Współczynnik korygujący w zależności od klasy wynosił: 

KLASA 1: x1 = 1  

KLASA 2: x2 = 0,5 

KLASA 3: x3 = 0,2  

Następnie obliczono stosunek skorygowanej długości łącznej brzegów przekształconych [km] 
do całkowitej długości linii brzegowej [km] wg wzoru: 

Ba = [(l1 * x1 + l2 * x2 + l3 * x3)/l] * 100% 

gdzie: 

Ba – wskaźnik określający stopień przekształcenia strefy brzegowej jeziora, 

l1-3 – długości lini brzegowej wg klas, 

x1-3 – współczynnik korygujący wg klas, 

l – długość linii brzegowej. 

Wartości progowe wskaźnika: 

Ba ≤ 15% – wskazuje na naturalny charakter, 

15% < Ba ≤ 40% – zmiana istotna, konieczność porównania z innymi wskaźnikami, 

Ba  > 40% – klasyfikacja jako SZCW. 

Podobnie jak w przypadku rzek przekroczenie wartości granicznej powyższego wskaźnika nie 
było automatycznie podstawą wstępnej kwalifikacji jako SZCW bądź SCW. Kwalifikacji takiej 
dokonywano ekspercko, biorąc pod uwagę wielkość przekroczenia wskaźnika oraz pozostałe 
zidentyfikowane oddziaływania. 

Wstępnie wyznaczone SZCW i SCW jezior poddano procedurze ostatecznego wyznaczania 
analogicznie jak w przypadku rzek. Wyniki ostatecznej kwalifikacji zestawiono w tabeli 
stanowiącej załącznik nr 61 do opracowania.  
Ogółem wyznaczono w regionie wodnym Dolnej Wisły 8 silnie zmienionych jednolitych części 
wód jezior, natomiast żadnego jeziora nie zakwalifikowano jako sztucznej części wód. 
Poniższa mapa obrazuje uzyskane wyniki wyznaczania SZCW jeziornych. 
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Rysunek 98.Wyniki wyznaczania SZCW i SCW jezior w regionie wodnym Dolnej Wisły 
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 7. Podsumowanie wykonanej analizy oraz opracowanie wytycznych w 
zakresie powtórnej analizy presji i oddziaływań w kolejnym cyklu 
planistycznym 

 
Przeprowadzona analiza oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów wodnych w 
regionie wodnym Dolnej Wisły obejmowała: 

• analizę występujących oddziaływań punktowych (dane z katastru wodnego, 
ankietyzacja znaczących użytkowników wód), w tym: 

- poborów wód powierzchniowych, 

- poborów wód podziemnych, 

- zrzutów ścieków, 

- składowisk odpadów, 

- zabudowy poprzecznej cieków, 

- regulacji rzek; 

• analizę występujących oddziaływań obszarowych, w tym: 

- zanieczyszczenia rolnicze (Corine Land Cover, dane z Banku Danych 
Lokalnych), 

- zanieczyszczenia pochodzące z zabudowy rozproszonej (mapa gęstości 
zaludnienia Europejskiej Agencji Środowiska, dane z Banku Danych Lokalnych), 

- melioracje (dane WZMiUW); 

• analizę danych o zanieczyszczeniach punktowych, odniesionych do obszaru JCWP/ 
JCWPd (przeliczone dane z Banku Danych Lokalnych); 

• analizę danych dot. zmian morfologicznych cieków i jezior (dane WZMiUW, z katastru 
wodnego, materiały kartograficzne). 

 
Efektem przeprowadzonych prac są warstwy tematyczne (.shp), mapy obrazujące rozkład i 
nasilenie oddziaływań antropogenicznych, opisy podsumowujące występujące 
oddziaływania. 
Zgromadzone informacje o oddziaływaniach antropogenicznych w regionie wodnym Dolnej 
Wisły, odniesione do JCWP/ JCWPd, stanowiły podstawę opracowania wskaźników 
oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów wodnych. 
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Opracowano łącznie 38 wskaźników, spośród których dokonano wyboru wskaźników do 
wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), przyjętej jako metodę oceny wpływu 
oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP/ JCWPd. 
Wyboru wskaźników dokonano w sposób uwzględniający następujące wymagania:  

- wysoka zdolność dyskryminacji obiektów, co jest związane z dużą zmiennością cechy 
(współczynnik zmienności liczony jako stosunek odchylenia standardowego do wartości 
średniej powinien być wyższy niż 0,1), 

- brak wzajemnego silnego skorelowania (współczynnik korelacji > -0,8 i <0,8) w celu 
wyeliminowania zjawiska powtarzania się podobnych informacji, 

- reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy zmiennych 
silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych wyeliminowanych z 
badań, 

- określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na: 
o stymulanty – zmienne, których wysokie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska,  
o destymulanty – zmienne, których niskie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska. 
 
Przeprowadzona analiza WAP obejmowała: 

• Ustalenie wskaźników wejściowych (destymulant i stymulant) do analizy taksonomicznej 
na podstawie badania, w oparciu o kryteria wyznaczone przez WAP, wartości dostępnych 
wskaźników charakteryzujących antropopresję w zakresie:  

o warunków demograficznych, 
o gospodarki wodno-ściekowej komunalnej i przemysłowej, 
o rolniczego użytkowania gruntów i wód, 
o wielkość hodowli zwierząt, 
o obszarów mających wpływ na retencyjność zlewni, 
o zmian morfologicznych; 

• Obliczenie zestandaryzowanych wartości wskaźników; 

• Ustalenie współrzędnych wzorca na poziomie minimalnej (dla destymulant) lub 
maksymalnej (dla stymulant) wartości danego wskaźnika, przy uznaniu za wzorzec 
zestawu wartości cech charakteryzujących najmniejsze zagrożenie ze strony czynników 
presji; 

• Obliczenie odległości od wzorca (im wartość bliższa 1 tym mniejsze zagrożenie dla 
środowiska) i hierarchizacja JCWP (wszystkie kategorie) oraz JCWPd pod względem 
stopnia zagrożenia (od najmniejszego do największego); 
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• Pogrupowanie JCWP rzecznych, JCWP jeziornych i JCWPd ze względu na stopień 
zagrożenia ze strony czynników presji do 5 klas: bardzo niska (1) niska (2), średnia (3), 
wysoka (4), bardzo wysoka (5); (ze względu na małą liczbę JCWP przejściowych i JCWP 
przybrzeżnych nie grupowano); 

• Obliczenie dla każdego wskaźnika procentowego udziału w kwadracie odległości 
Euklidesowej (większy procent - większy udział w odległości od wzorca); 

• Obliczenie dla sektorów działalności antropogenicznej (sektor komunalny, przemysłowy, 
rolnictwo) procentowego udziału w kwadracie odległości Euklidesowej (większy procent - 
większy udział w odległości od wzorca). 

Dla wybranych wskaźników oddziaływań antropogenicznych przeprowadzono analizę WAP  
i jej wyniki dla każdej JCWP/ JCWPd w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Klasy zagrożenia ze strony oddziaływań: bardzo niska(1) niska (2), średnia (3), wysoka 
(4), bardzo wysoka (5) – KLASA (nie klasyfikowano JCWP przejściowych i 
przybrzeżnych); 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 

• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących oddziaływania ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), 
przemysłu (kod PPRZEM), rolnictwa (PROL)  

zamieszczono w tabeli atrybutów do warstw JCWP/ JCWPd, stanowiących załączniki do 
opracowania. Dodatkowo wyniki przedstawiono na mapach i opisano. 

Przeprowadzone prace pozwoliły zobrazować rozkład i nasilenie występowania oddziaływań 
antropogenicznych w regionie wodnym Dolnej Wisły oraz ocenić ich wpływ na stan zasobów 
wodnych w poszczególnych JCWP/ JCWPd.  

Wybór analizy WAP dla realizacji oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan 
zasobów wodnych w regionie wodnym Dolnej Wisły podyktowany był m.in.: 

- wymaganiami Zamawiającego dot. konieczności dokonania klasyfikacji JCWP i JCWPd w 
regionie wodnym pod względem rodzaju występujących presji (wskazanie głównych 
czynników sprawczych), nasilenia presji, przedstawienia hierarchizacji części wód z uwagi na 
wpływ presji; 

- możliwością zapewnienia kontynuacji stosowania tej samej metody oceny w kolejnych 
cyklach planowania gospodarowania wodami – w pierwszym cyklu planistycznym została 
zastosowana ta sama metoda oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan 
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zasobów wodnych. Różnica polegała na skali jednostek odniesienia- w 2007 r. analizę WAP 
przeprowadzono w skali kraju na scalonych jednolitych częściach wód powierzchniowych 
(SCWP); 

- doświadczeniem Wykonawcy w zastosowaniu metody WAP dlarealizacji analizy oddziaływań 
antropogenicznych w zlewniach rzecznych. 

 
Przeprowadzone prace pozwoliły na zidentyfikowanie uwarunkowań wpływających na 
przebieg i pośrednio na wyniki analizy oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów 
wodnych. 
Utrudnieniami wpływającymi na analizę oddziaływań antropogenicznych i na ocenę ich 
wpływu na stan JCWP/ JCWPdsą: 

1.Różnice w dostępnych danych wejściowych - pomiędzy danymi pochodzącymi z wydanych 
decyzji administracyjnych (pozwoleń wodnoprawnych), danymi rzeczywistymi o korzystaniu z 
wód, danymi statystycznymi (dane z Banku Danych Lokalnych).  

Wymienione informacje dot. tych samych zakresów danych, jednak różnią się między sobą. 
W bieżących analizach identyfikacji oddziaływań w RW Dolnej Wisły korzystano z wszystkich 
wymienionych źródeł informacji, jednak z uwagi na najszerszy zakres danych, jako podstawę 
informacji do analizy WAP wybrano dane statystyczne (BDL).   

2. Dostępność znacznej części informacji jedynie w odniesieniu do podziału 
administracyjnego kraju, niekiedy wyłącznie na szczeblu wojewódzkim, bądź gromadzonych i 
udostępnianych z niską częstotliwością. 

Zagadnienie to dot. zwłaszcza danych o rolniczym użytkowaniu obszarów, tj. informacji o 
sposobie rolniczego zagospodarowania gruntów (rodzaje użytków rolnych, rodzaje 
prowadzonych upraw), wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich, ilości stosowanych 
nawozów mineralnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na poziomie 
gminnym jedynie na podstawie powszechnego spisu rolnego, który przeprowadzany jest co 
kilka lat. Ostatni Spis Rolny miał miejsce w 2011 r., natomiast poprzedni w roku 2002. 
Informacje stanowiące dane wejściowe do niniejszej pracy pochodziły ze Spisu Rolnego z 
2002 r., z uwagi na fakt, iż dane z ostatniego spisu nie były dostępne w trakcie realizacji prac.  

 

Biorąc pod uwagę zdobyte podczas prac doświadczenie oraz uwzględniając powyższe 
wskazania utrudnień w realizacji prac, w kolejnym cyklu planistycznym rekomenduje się 
wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) dla przeprowadzenia analizy 
oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan zasobów wodnych w zlewni. 
Pozwoli to na zapewnienie jednolitej metodyki prowadzonych analiz w kolejnych okresach 
planistycznych oraz umożliwi przeprowadzenie analiz porównawczych wyników. Obecnie nie 
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było to możliwe z uwagi na inną skalę przeprowadzonych prac. Kolejna analiza oddziaływań 
antropogenicznych powinna być przeprowadzona w odniesieniu JCWP rzecznych, jeziornych, 
przejściowych i przybrzeżnych oraz JCWPd (tak jak w obecnym okresie). 

Wskazuje się jednocześnie na konieczność systematycznego gromadzenia informacji o 
występujących oddziaływaniach, dla umożliwienia opracowania wskaźników stanowiących 
dane wejściowe do przeprowadzenia analizy WAP. Można rozpatrzyć zasadność realizacji 
analiz dla dwóch wariantów użytkowania zasobów wodnych, wg wartości limitowanych 
pozwoleniami wodnoprawnymi i wg wielkości rzeczywistego korzystania z wód. Jednak 
możliwość realizacji dwóch wariantów analizy WAP, które będą mogły być porównywane, 
wymaga zastosowania tych samych wskaźników, a to zależne jest ściśle od dostępności 
danych.  
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