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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

aKPOŚK aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

aPGW  aktualizacja Programu gospodarowania wodami 

AGH  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

ARiMR  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

BDL   Baza Danych o Lasach 

BDL-GUS Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

BDOT10k Baza danych obiektów topograficznych 

BZT5  pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen  

b.d.  brak danych 

CBDG  Centralna Baza Danych Geologicznych 

ChZT  Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

CODGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

Dz.U.  Dziennik Ustaw 

ECONET Sieć korytarzy ekologicznych 

EGiB  Ewidencja Gruntów i Budynków 

ESMI  Makrofitowy Wskaźnik Stanu Ekologicznego (Ecological  State Macrophyte 

Index) 

GDOŚ  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GeoSMoRP System Monitorowania Ryzyka Powodziowego 

GIOŚ  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUGiK  Główny Urząd Geodezji i Kartografii  

GUS  Główny Urząd Statystyczny 

GZWP  Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

IMGW-PIB  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 

IO   Indeks Okrzemkowy 

IOJ  Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior 

IOŚ-PIB  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 

IRŚ  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie  

ISOK  Informatyczny System Osłony Kraju 

IMGW-PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 

IUNG-PIB Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy 

JCWP  jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd  jednolita część wód podziemnych 

KPOŚK  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

KZGW  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

mpzp  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

MPHP  Mapa Podziału Hydrograficznego Polski  

MHP  Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 

n.b.  nie badano 

NMT  Numeryczny Model Terenu 
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nPW  nowelizacja Prawa Wodnego 

OBZP  Obszar Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią 

OChK  Obszar Chronionego Krajobrazu 

ODR  Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

ONO  Obszar Najwyższej Ochrony 

OWO  Obszar Wysokiej Ochrony 
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PIOŚ  Państwowy Inspektor Ochrony Środowiska 

PIS  Państwowa Inspekcja Sanitarna 

PMPL   Polski multimetriks fitoplanktonowy (phytoplankton metric for polish lakes) 

PMŚ  Państwowy Monitoring Środowiska 

POŚ  Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 

PSHM  Państwowa Służba Hydrologiczno–Meteorologiczna 

PUWG  Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 

PW  Prawo wodne 

PZO  Plan Zadań Ochronnych 

PZW   Polski Związek Wędkarski 

RDOŚ  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RZGW  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SOJJ  System Oceny Jakości Jezior 

SWDE Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (ewidencji gruntów i budynków - 

EGiB) 

WFOŚ  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

WIOŚ  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

WMS  Web Map Service 

ZGWiR  Zarząd Gospodarki Wędkarskiej i Rybackiej  
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1. Podstawa wykonania opracowania 

Podstawą realizacji opracowania jest umowa nr GD.RZP.400.1.5.2018 zawarta w dniu 28 maja 

2018 r. między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 

Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku a firmą Philippe Marliere Envi-Pro  

ul. Engestroma 24/5, 60-571 Poznań.  

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji na potrzeby ustanowie nia 

obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych Jezioro Skarlińskie. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)  obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych ustanawiane są w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, a także ze względu na ochronę zasobów 

wodnych. W obszarze tym obowiązywać mogą nakazy, zakazy i ograniczenia, mające na celu 

zminimalizowanie presji generowanych w bezpośredniej bliskości jeziora. Na działanie to składa się 

także oszacowanie kosztów ustanowienia takiego obszaru i przygotowanie projektu aktu prawa 

miejscowego w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego.  

Zadania związane z realizacją zaleceń dotyczących ustanowien ia stref ochronnych jezior, 

wynikających z zapisów aktualizacji planów gospodarowania wodami  (aPGW), realizowane są  

w Polsce od 2017 r. W dorzeczu Wisły objęte nim zostały zaledwie cztery jeziora (Skarlińskie, 

Przywidzkie, Białe Włodawskie, Uścimowskie), których stan determinuje sposób użytkowania zlewni 

bezpośredniej i w przypadku których, ustanowienie obszaru ochronnego może przynieść efekty 

stosunkowo szybko. Jeziorom tym, w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (aPGW), przypisano odstępstwo czasowe ze względu na konieczność ustanowienia 

rozporządzenia, wdrożenie wynikających z niego zapisów oraz niezbędny czas, po którym wystąpią 

spodziewane efekty środowiskowe tj. poprawa stanu jeziora.  Mając na uwadze dotychczasowe 

doświadczenia w pracach nad dokumentacjami na potrzeby wyznaczenia stref ochronnych dla jezior, 

zasadniczą rolą dokumentacji jest potwierdzenie zasadności wprowadzenia i ewentualnej 

skuteczności potencjalnych stref ochronnych. 

2. Metodyka wykonania opracowania 

Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika śródlądowego jakim jest jezioro to procedura 

niezwykle trudna i złożona zarówno pod względem identyfikacyjnym jak i organizacyjnym . Niesie ono 

za sobą zarówno skutki prawne jak i finansowe dla właścicieli gruntów nią objętych zatem może być 

znacząco  konfliktogenne. 

 Wyznaczanie obszaru ochronnego powierzchniowych wód śródlądowych wymaga 

przeprowadzenia szeregu analiz, w tym przede wszystkim szczegółowej oceny warunków panujących 

w zlewni. W Dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 

śródlądowych Jeziora Skarlińskiego, zawarta zostanie m.in. szczegółowa ocena stanu 

zagospodarowania zlewni, z uwzględnieniem czynników wpływających na jakość i ilość wód  

w jeziorze. Jej wyniki będą podstawowym i zasadniczym zbiorem informacji i danych, zarówno dla 

potrzeb dalszych prac, jak i dla prawidłowego przebiegu procedury ustalania ewentualnego obszaru 

ochronnego. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że zasadniczym i najważniejszym elementem prac 

dla ustanowienia obszarów ochronnych jest identyfikacja presji występujących na terenie zlewni lub 

mających wpływ na warunki w niej panujące. Szczególnie istotna jest możliwie dokładna identyfikacja 
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presji ze źródeł punktowych i rozproszonych, przy czym w pierwszej kolej ności powinny być 

identyfikowane presje punktowe, związane z odprowadzaniem znacznych ilości zanieczyszczeń ze 

źródeł komunalnych i przemysłowych oraz obszarowe , stanowiące dominantę w zlewni Jeziora 

Skarlińskiego. 

W celu realizacji zadania zastosowano ogólną metodykę postępowania, zbieżną z metodyką 

przedstawioną w opracowaniu pn. Dokumentacja na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego 

zbiornika wód śródlądowych jeziora Przywidzkiego Dużego . 

Mając na uwadze powyższe, w ramach realizacji zadania przeprowadzona zostanie 

inwentaryzacja istniejącego sposobu użytkowania zlewni jezior, analiza zapisów dokumentów 

planistycznych obowiązujących w obszarze zlewni jeziora oraz identyfikacja głównych zagrożeń w 

zlewni jeziora. Na podstawie wyników powyższych analiz zostaną zaproponowane niezbędne 

działania mające na celu poprawę stanu wód jeziora, możliwe do wprowadzenia w formie aktu prawa 

miejscowego tj. rozporządzenia wojewody w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Jeziora 

Skarlińskiego. 

2.1. Analiza dostępnych materiałów, danych i  dokumentów 

Analiza dostępnych materiałów i danych dotyczących rzeczywistego, aktualnego stanu wód 

jeziora oraz dopływów będzie polegała na zebraniu wszystkich dostępnych opracowań, których 

zakres obejmował zagadnienia związane z oceną stanu Jeziora Skarlińskiego, jego dopływów oraz 

obszaru zlewni, w tym w szczególności wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Przy ocenie presji, wykorzystane zostaną również dostępne materiały archiwalne,  

co pozwoli na określenie wpływu poszczególnych czynników zanieczyszczających na stan jeziora oraz 

ich zmienność w czasie. Pozwolą one również określić wpływ czynników naturalnych na bieżącą 

kondycję jeziora. 

Analiza dokumentów związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń do wód zbiorników  

i zlewni będzie obejmowała również analizę pozwoleń wodnoprawnych, spośród których wybrane 

zostaną pozwolenia, których zakres korzystania może mieć wpływ na stan ekologiczny  jeziora. 

2.2. Identyfikacja oddziaływań antropogenicznych w zlewni jeziora  

Identyfikacja oddziaływań antropogenicznych w zlewni Jeziora Skarlińskiego oraz wskazanie  

czynników mających bezpośredni lub pośredni wpływ na jego eutrofizację, w tym na kształtowanie 

warunków tlenowych i wykraczającego epizodycznie poza wartości graniczne dla dobrego stanu  

polskiego multimetriksu fitoplanktonowego (PMPL), przeprowadzona zostanie na kilku równoległych 

płaszczyznach. Jej zasadnicza część zostanie poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem naturalnych 

warunków środowiskowych zlewni, m.in.: limnologicznych, morfometrycznych, klimatycznych, 

litologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych i geologicznych. Ocenie poddany zostanie 

stopień przekształceń zlewni w zakresie użytkowania terenu, szaty roślinnej , sieci hydrograficznej, 

zabudowy itd. Zidentyfikowane presje będą korelowane z warunkami zlewniowymi w celu ich 

bieżącej gradacji. 

Identyfikacja presji zostanie wykonana na podstawie danych z pozwoleń wodnoprawnych, 

danych z bazy opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-
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Mazurskiego), na podstawie przeprowadzonej wizji  terenowej oraz informacji pozyskanych  

z właściwych miejscowo urzędów gmin dotyczących m.in.:  

 poborów wód powierzchniowych i podziemnych,  

 zrzutów ścieków,  

 składowisk odpadów,  

 zabudowy hydrotechnicznej,   

 pomostów, kąpielisk, innych urządzeń wodnych,  

 zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej, 

 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz 

przydomowe oczyszczalnie ścieków).  

Identyfikacja oddziaływań obszarowych zostanie wykonana na podstawie danych 

statystycznych GUS, BDL, bazy danych SWDE, informacji literaturowych i analiz dokumentów 

archiwalnych. Dodatkowo, na podstawie dostępnych danych, przeprowadzonej wizji terenowej oraz 

informacji z urzędów gmin szczegółowej analizie podda się istniejącą w zlewni  presję turystyczną  

i rekreacyjną. 

Podstawowym elementem analizy presji będzie wizja terenowa oraz wykonanie badań 

uzupełniających. Wizja terenowa pozwoli ocenić zakres szczególnego korzystania z wód, 

zidentyfikować ewentualne - nielegalne zrzuty ścieków, sposób zagospodarowania wód opadowych, 

zagospodarowanie turystyczne oraz inne czynniki, także naturalne, mogące wpływać na stan wód 

zbiornika, których identyfikacja i lokalizacja z dostępnych materiałów jest niemożliwa.  Z uwagi na 

rolniczy charakter zlewni Jeziora Skarlińskiego, w szczególny sposób potraktowana zostanie ocena 

stosowania kodeksu dobrych praktyk rolniczych. 

Badania uzupełniające wód jeziora i jego dopływów planowane są do wykonania latem,  

w pełni okresu wegetacyjnego, gdy wartości wskaźników i parametrów wykazują największą wartość 

indykacyjną. W miarę możliwości badania terenowe zostaną wykonane w niewielkim odstępie 

czasowym od wystąpienia opadów atmosferycznych. Na podstawie planu batymetrycznego, map 

hydrograficznych oraz w odniesieniu do sposobu zagospodarowania i użytkowania zlewni, wstępnie 

wytypowane zostaną punkty poboru prób wody do analiz fizyczno -chemicznych. Analizy 

laboratoryjne zebranych prób wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

metodykami. 

Wyniki badań wód zbiorników oraz ich dopływów zostaną porównane z wartościami 

normatywnymi wskaźników zanieczyszczeń wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016, poz. 1187). Ponadto 

posłużą one do oszacowania tendencji zmian jakości wód jeziora.  

2.3. Ocena zewnętrznego obciążenia jeziora ładunkiem substancji biogennych 

Szczegółową metodykę oszacowania ładunków substancji biogennych deponowanych na 

obszarze zlewni i wnoszonych do wód Jeziora Skarlińskiego zamieszczono w rozdzia le  

6.3 opracowania. Wstępne założenia dotyczące przeprowadzenia oceny zewnętrznego obciążenia 

jeziora substancjami biogennymi, a w konsekwencji wykonania potencjalnego i rzeczywistego bilansu 

biogenów w zlewni, opierają się na klasycznym równaniu bilansowym, w którym po jednej stronie 
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znajduje się ubytek biogenów z wypływem, po drugiej elementy składowe ładunku całkowitego (Ł c), 

określające jego formę (punktowe, obszarowe) oraz pochodzenie.   

Podstawowym problemem metodycznym w bilansach substancji biogennych jest mała 

dostępność danych oraz ich niejednorodność.  Dotyczy to przede wszystkim danych o zrzutach ze 

źródeł punktowych i obszarowych, pochodzących z aktualnych badań monitoringowych, 

pozwalających na zweryfikowanie przyjętych w obliczeniach założeń. Obowiązujące prawodawstwo 

nie wymaga też od niektórych typów użytkowników (np. w przypadku rybackiego lub zwykłego 

korzystania z wód) bieżącego badania stężeń ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.  

Na prawidłowe oszacowanie wielkości ładunku, oprócz niekontrolowanych zrzutów zanieczyszczeń 

mają też wpływ takie czynniki jak: 

 litologia utworów powierzchniowych, 

 intensyfikacja produkcji roślinnej (wielkość usuwanej biomasy),  

 wprowadzanie do ziemi i wód nawozów sztucznych i mineralnych,  

 powierzchnie zmeliorowane i zdrenowane, 

 struktura roślinności seminaturalnej, obecność buforowych stref roślinności,  

 produkcja i wielkość biomasy wód naturalnych, rybackie użytkowanie wód 

naturalnych, 

 migracje ludności związane z ruchem turystycznym,  

 zjawiska związane z przepływami ekstremalnymi,  

 warunki infiltracyjne oraz quasi naturalne zasilanie wewnętrzne zlewni.  

Do ustalenia wielkości ładunków wykorzystane zostaną między innymi: 

 dane z wizji terenowej o punktowych źródłach zanieczyszczeń ,  

 informacje pozyskane z Urzędu Gminy Kurzętnik oraz Urzędu Gminy Nowe Miasto 

Lubawskie z/s w Mszanowie, 

 szacunkowe wielkości ładunków w ściekach surowych wprowadzanych do ziemi  

za pośrednictwem przydomowych oczyszczalni ścieków,  

 szacunkowe wielkości ładunków w ściekach bytowych wprowadzanych do wód i do 

ziemi ze źródeł nie objętych systemami podczyszczania ścieków,  

 wielkości ładunku wprowadzanego do wód i do  ziemi z depozycji atmosferycznej  

w odniesieniu do powierzchni gruntów i wód,  

 szacunkowe wielkości ładunków wprowadzanych do gruntu podczas stosowania 

nawozów mineralnych,  

 szacunkowe wielkości ładunku wprowadzanego do gruntu podczas wykorzystania 

nawozów organicznych na obszarach nie objętych pozwoleniami wodnoprawnymi na 

rolnicze wykorzystanie ścieków. 

Bilansowaniu poddane zostaną azot i fosfor w czystej postaci. Dwa pierwiastki, które 

odgrywają decydująca rolę w procesie eutrofizacji jezior, w tym kształtowaniu warunków tlenowych. 

Etapem wstępnym do wykonania bilansu biogenów jest oszacowanie ładunków 

sumarycznych ze źródeł punktowych i obszarowych. Z uwagi na to, że w zlewni nie zidentyfikowano 

zrzutów zanieczyszczeń o charakterze punktowym, wzór na ładunek całkowity biogenów 

deponowanych w zlewni będzie miał postać następującą: 

 

Łc=(Ł0R+ŁD+ŁK) = ∑ (ŁORG, ŁDJP, ŁDG, ŁDW, ŁK) 
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gdzie: 

Łc – ładunek ca łkowity, 

ŁOR – suma ładunków obszarowych ze źródeł rolniczych (nawożenie minera lne ŁMIN + nawożenie organiczne w postaci  

zsumowanej ładunków ŁORG i  ŁDJP  - obliczenia uwzględniają łączny ładunek z suchej masy obornika i gnojowicy – tzw. świeża 

masa), 

ŁD – suma ładunków pochodzących z depozycji  atmosferycznej (z rozbiciem na ŁDG – suma ładunków dostarczanych  

na  powierzchnię lądowe i  ŁDW – suma ładunków dostarczanych na  powierzchnie wodne),  

ŁK – suma ładunków obszarowych pochodzących ze źródeł komunalnych, tj.: z przydomowych oczyszcza lni  ścieków  

i  od ludności  nieskanal izowanej i  nie korzysta jących z us ług aseni zacyjnych. 

 

Dla substancji biogennych wykonane będą roczne bilanse statystyczne w oparciu o pozyskane 

w trakcie realizacji zadania dane dotyczące rzeczywistych stężeniach biogenów w ciekach zasilających 

jezioro. Do obliczenia bilansu potencjalnego biogenów  (w układzie miesięcznym), wykorzystane 

zostaną oszacowane metodami empirycznymi rozkłady dopływu biogenów (suma ładunków  

z poszczególnych źródeł), depozycję bezpośrednią na powierzchnię jeziora oraz sumaryczne ładunki 

biogenów odpływające z jeziora. Ładunek odpływający z jeziora określony zostanie na podstawie 

średnich miesięcznych przepływów Skarlanki w profilu zamykającym zlewnie całkowitą jeziora.  

 

Założenia do obliczenia rocznego rozkładu ładunków: 

1) Ładunki pochodzenia komunalnego rozkładają się w ciągu roku w sposób stały, 

2) Ładunki pochodzące z depozycji atmosferycznej ustalone są na podstawie danych 

rzeczywistych z poszczególnych miesięcy w roku i nie wymagają modyfikacji,  

3) Rozpuszczalność związków azotu i fosforu w wodzie jest względnie stabilna a ładu nek 

pochodzenia rolniczego (nawożenie) - niezredukowany poprzez wynoszenie z plonami  

- wypłukiwany jest proporcjonalnie w stosunku do zasobności i mobilności wody w gruncie.  

2.4. Metodyka oceny warunków ochrony wynikających z obowiązujących aktów 
prawnych i dokumentów planistycznych 

W ramach zadania, analizie poddane będą akty prawa powszechnego (w tym w szczególności 

ustawy Prawo wodne i aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły), 

dokumenty planistyczne gmin: Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie, w tym w szczególności: studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, programy ochrony środowiska, plany i strategie rozwoju lokalnego gmin, Lokalna 

Strategia Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2015-2024, plany i projekty 

planów zadań ochronnych/planów ochrony dla obszarów chronionych, strefy  ochronne ujęć wód, 

aglomeracje. Analiza dokumentów planistycznych odnoszących się do terenów gminy Biskupice 

zostanie pominięta z uwagi na niewielki udział tych gruntów w powierzchni zlewni - ok. 0,4%, a także 

ich jednolity sposób zagospodarowania – lasy. Wymienione czynniki determinują brak wpływu 

terenów położonych w gminie Biskupiec na przedmiot niniejszego opracowani a. 

2.5. Wykorzystane materiały i dane 

 Materiałami wyjściowymi do realizacji prac, będą w szczególności opracowania planistyczne  

i strategiczne, obejmujące swoim zakresem zagadnienia szeroko rozumianej gospodarki wodnej,  
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a także prace studialne z zakresu limnologii, hydrobiologii i hydrologii jezior oraz udostępnione bazy 

danych przestrzennych i kartograficznych, w tym w szczególności: 

 Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Wisły (geobaza aPGW); 

 Opracowanie pn. Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego 

ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników wodnych oraz w użytkowaniu ich 

zlewni, (MGGP S.A. oraz IOŚ, 2010 r.); 

 Opracowanie pn. Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach w wodami 

podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (TECHMEX S.A., 

Warszawa 2009 r.); 

 Opracowanie pn. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną 

wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolne j 

Wisły, (PectoreEco, 2012 r.); 

 Opracowanie pn. Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych, 2012,  

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków  

 Opracowanie pn. Metodyka opracowania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego 

kraju, (Mott MacDonald, 2015 r.); 

 Opracowanie pn.: Dokumentacja na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika 

wód śródlądowych Jeziora Przywidzkiego Dużego , Envi-Pro Poznań, 2017; 

 Opracowanie pn.: Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania 

planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce ETAP I - Region wodny 

Dolnej Wisły, praca zbiorowa pod kier. Hobot A., 2010, MGGP Kraków  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi  

ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018 poz. 1339)  

 Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000; 

 Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w układzie 1992 - GUGiK; 

 Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 – Geoportal CBDG PIG-PIB; 

 Państwowy Rejestr Granic (PRG) –CODGiK; 

 Baza danych monitoringowych Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) - GIOŚ za lata 

2010-2018; 

 Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:500 000 z klasyfikacją gleb wg IUNG-PIB; 

 Bazy danych ewidencyjnych SWDE powiatu nowomiejskiego – ewidencja gruntów  

i budynków (EGiB); 

 Serwery WMS; PIG-PIB (Ikar, CBDG), KZGW, GeoSMoRP, geoportalu.gov.pl, Bazy Danych  

o Lasach (BDL), Geoserwisu GDOŚ i innych; 

 Przekazane przez zamawiającego bazy danych hydrologicznych IMGW-PIB; 
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 Karta charakterystyki jednolitej części wód podziemnych PLGW200039; 

 Matuszkiewicz W., 2001, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wyd. Nauk. 

PWN, Warszawa; 

 Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo 

Środowiska, 2004, Warszawa. 
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3. Charakterystyka jeziora 

3.1. Położenie 

Jezioro Skarlińskie (nr katalogowy 20174) położone  jest w województwie warmińsko-

mazurskim, w powiecie nowomiejskim – na terenie gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Granica 

gminy przebiega wzdłuż południowego brzegu jeziora na niemal całej jego długości. Zbiornik 

zlokalizowany jest na terenach rolniczych w bezpośrednim sąsiedztwie liczącej  sobie blisko 2 tys. 

mieszkańców wsi Skarlin. Główny ośrodek administracyjny – Nowe Miasto Lubawskie – położony jest 

w odległości około 3,5 km w kierunku południowo-wschodnim od wschodniego skraju jeziora.  

W granicach jego zlewni całkowitej znajdują się zabudowania obrębów geodezyjnych: Skarlin, 

Lekarty, Nawra i Nowy Dwór (gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie) oraz Marzęcice, Mikołajki  

i Wawrowice (gmina Kurzętnik). Skrajnie zachodnie – niewielkie i całkowicie zalesione fragmenty 

zlewni należą do gminy Biskupiec (obręby geodezyjne Krotoszyny i Łąkorz). 

 

 

Ryc. 1. Położenie Jeziora Skarlińskiego na tle mapy topograficzne [źródło; Mapa topograficzna Polski – Vmap1] 
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Główne szlaki komunikacyjne obszaru to: droga wojewódzka nr 538 na odcinku od wypływu 

rzeki Skarlanki z jeziora do Nowego Miasta Lubawskiego, droga powiatowa nr 1246N, łącząca drogę 

wojewódzką nr 538 poprzez miejscowość Skarlin z Nowym Miastem Lubawskim oraz droga gminna  

nr 182003 - łącząca miejscowości Marzęcice, Mikołajki i Wawrowice z drogą wojewódzką 538. 

 

Współrzędne geograficzne środka geometrycznego jeziora to:  

 19° 29' 35,788''E, 

 53° 27' 28,654''N. 

 

Zbiornik znajduje się w strefie źródliskowej rzeki Skarlanki (III rząd) – prawostronnego 

dopływu Drwęcy (II rząd), której recypientem jest rzeka Wisła. Zlewnia Skarlanki położona jest  

w zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), wchodzącej w skład regionu wodnego Dolnej Wisły. Zachodni  

i centralny odcinek północnej granicy zlewni bezpośredniej jeziora, przebiega wzdłuż działu wodne go 

II rzędu oddzielającego zlewnie Drwęcy i Wisła od Wdy do ujścia (GD02).  

Północno-wschodnią i wschodnią granicę zlewni jeziora stanowią działy wodne III rzędu, 

oddzielające ją od zlewni bezpośredniej rzeki Drwęcy. Granica południowa i zachodnia przebieg a 

wzdłuż działów IV rzędu oddzielających zlewnię bezpośrednią jeziora od pozostałych, niżej 

położonych fragmentów zlewni Skarlanki. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski Kondrackiego (2002)1, jezioro położone 

jest w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego, w podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie  (315), 

makroregionu – Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (315.1), mezoregionu – Pojezierze Brodnickie 

(315.12). Cechami charakterystycznymi mezoregionu są rozległe, monotonne krajobrazowo 

młodoglacjalne obszary wysoczyznowe ze stosunkowo niewielkimi powierzchniowo jeziorami. Jedyne 

urozmaicenie w rzeźbie terenu związane jest z obecnością głęboko wciętych rynien jezior i cieków . 

Obszar zlewni Jeziora Skarlińskiego, ze względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie strefy 

granicznej mezoregionu, swoja charakterystyką morfologiczną nieco odbiega od pozostałej części 

pojezierza. Związane jest to z wyniesieniami moren czołowych w jej południowej i północno -

wschodniej części, stanowiących jednocześnie obszary wododziałowe. W krajobrazie dominują użytki 

rolne z niewielkim odsetkiem zadrzewień oraz zabudową rozproszoną.  

 

                                                                 
1Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa  
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Ryc. 2.Położenie Jeziora Skarlińskiego w regionie wodnym Dolnej Wisły [źródło; opracowanie własne  

z wykorzystaniem warstw MPHP i aPGW] 

3.2. Charakterystyka limnologiczna i morfometryczna jeziora 

Jezioro Skarlińskie, podobnie jak pozostałe zbiorniki Pojezierza Brodnickiego, zostało 

ukształtowane podczas najmłodszego zlodowacenia skandynawskiego, tj. zlodowacenia Wisły. 

Pierwotna powierzchnia zbiorników naturalnych w tym rejonie została znacząco ograniczona  

w wyniku intensywnych zabiegów melioracyjnych. Obecnie poziom zbiornika jest ustabilizowany na  

poziomie zbliżonym do średniego poziomu historycznego , tj. na rzędnej 86,9 m n.p.m., za pomocą 

stałego progu piętrzącego, wybudowanego bezpośrednio poniżej wypływu Skarlanki. Jezioro należy 
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do typu genetycznego jezior polodowcowych rynnowych o średnio rozwiniętej linii brzegowej. 

Równoleżnikowy przebieg rynny jeziornej wynika z układu wspomnianych już wcześniej moren 

czołowych. 

Jezioro obecnie jest zasilane niemal wyłącznie wodami podziemnymi, uzupełnianymi wodami 

opadowymi pochodzącymi ze spływów potamicznych. Stwierdzony podczas wizji terenowej stan 

licznych, ale jednocześnie nieciągłych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych 

(rowy, kanały melioracyjne), potwierdził oparte na wcześniejszej analizie szczegółowych ortofotomap 

zlewni przypuszczenia o braku stałego przepływu w tych ciekach. W miarę regularnie swoje wody  

prowadzą jedynie dopływ bez nazwy z Mikołajek oraz Marzęcicka Struga. Stwierdzona w korycie 

źródłowego odcinka Skarlanki woda wykazuje trwałą stagnację. Pomimo dużego spadku podłużnego 

koryta (nie uwzględniając zmian wynikających ze stabilizacji zwierciadła na poziomie o około 0,3 m 

wyższym od pierwotnego – spadek wynosi 1 m na odcinku około 1,5 km), zarówno wody samego 

cieku, jak i jego dopływów są zablokowane na kilku odcinkach poprzez naturalne i sztuczne zawały 

koryta, a także tamy budowane przez bobry. Wielkość sączenia, które może się przez nie odbywać 

jest niemal niemożliwa do ustalenia. Biorąc jednak pod uwagę brak przepływu na  odcinku ujściowym 

Skarlanki do jeziora, jest ono prawdopodobnie znikome. Duży udział zasilania podziemnego  

w bilansie wody w jeziorze potwierdzają również wyniki pracy Głazika R. (19702), który dokonał 

szczegółowej oceny systemów wodonośnych w dorzeczu Skarlanki.  Zamieszczone w tej pracy 

przekroje geologiczne przez misę jeziorną potwierdzają stały kontakt hydrauliczny wód jeziora  

z czwartorzędowym międzyglinowym III poziomem wodonośnym.  Warunki geomorfologiczne  

i ograniczona wodochłonność wysoczyznowych utworów powierzchniowych decydują o szybkim 

odprowadzeniu wód w okresach wybitnie wilgotnych. Spływ ten jednak odbywa się z dużym 

prawdopodobieństwem większą powierzchnią zboczy, a tylko niewielka jego część ma charakter 

skanalizowany. Pomimo szybkiego odprowadzania wód opadowych, wahania poziomu wód jeziora, 

oszacowane podczas wizji terenowej - na podstawie śladów na trwałych obiektach oraz roślinności 

brzegowej, są stosunkowo nieduże. Wynika to zarówno z niewielkiej powierzchni zlewni całkowitej, 

jak i z obecności (trwale podmokłych) płaskich powierzchni zlokalizowanych wzdłuż wschodniego 

jeziora, umożliwiających swobodne rozlanie nadmiaru wód. Szczegółowa ocena zakresu wahań 

zwierciadła wód zbiorników i jego wpływu na strefę brzegową na chwilę obecną nie jest możliwa do 

przeprowadzenia ze względu na brak stałych obserwacji stanów na jeziorze.  

Morfometria Jeziora Skarlińskiego (ID katalogowy zbiornika: 20174, ID hydrograficzny zlewni: 

287611)   

Jezioro posiada średnio urozmaiconą linię brzegową, długie proste odcinki występują głównie na 

południowym jego brzegu. W tej części  jeziora słabo rozbudowana jest mielizna brzegowa, 

stanowiąca bazę dla roślinności wodnej wynurzonej. Szybko przechodzi w silnie nachylony (do 

kilkudziesięciu stopniu) stok sublitoralu. Strefa makrofitów wynurzonych na części brzegu 

północnego oraz na obu jego krańcach jest znacznie szersza i wynosi od 15 do miejscami 50 m. 

 

                                                                 
2 Głazik R., 1970, Wody Podziemne w dorzeczu Skarlanki i ich stosunek do rynien jeziornych, Dokumen tacja Geograficzna, IG PAN, Zeszyt 

1/ZS, Warszawa 
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Ryc. 3. Plan batymetryczny Jeziora Skarlińskiego [źródło: WIOŚ w Olsztynie 20103 na podstawie IRŚ Olsztyn - przedruk] 

 

W obrębie zbiornika, z uwagi na urozmaiconą rzeźbę dna, trudno jest jednoznacznie wydzielić ploso 

główne. Sama rynna jeziora jest niejednorodna i składa się dwóch , wyraźnie wciętych mniejszych 

zagłębień, połączonych szerokim wypłyceniem w jego części centralnej . Wśród pozostałych 

elementów morfologicznych misy jeziornej4 wskazać należy kilka półwyspów na północnym brzegu 

jeziora, oddzielających zatoki o zróżnicowanej strukturze dna oraz jeden wyraźny basen w części 

zachodniej zbiornika. Zatoki charakteryzują się większym zasięgiem stref pobrzeża i mielizny 

brzegowej. Niewielkie głębokości, a tym samym dogodne warunki do rozwoju makrofitów (zarówno 

wynurzonych jak i zanurzonych), panują miejscami nawet w odległości  kilkudziesięciu m od linii 

brzegowej. Sublitoral jest łagodniej nachylony, a w substracie dna można zauważyć niewielki udział 

osadów organicznych co w połączeniu z dużym nasłonecznieniem sprzyja występowaniu 

nympheidów i helofitów. Jedynie w największej z zatok, centralna – otwarta na jezioro część  

- charakteryzuje się głębokościami przekraczającymi 5 m.  Zbiornik posiada dwa głęboczki; pierwszy  

w części wschodniej z największą zanotowaną głębokością – 15,5 m (IRŚ) oraz drugi w basenie 

zachodnim z głębokością maksymalną 14,2 m. W substracie dna dominują osady mineralne  

– piaszczyste, z lokalnie występującymi głazami. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Raport o stanie środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2010, 2010, WIOŚ w Olsztynie, Olsztyn 
4 Za Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. UAM, Poznań   
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Tabela 1. Morfometria Jeziora Skarlińskiego 

Parametr Sygnatura5 Wartość Źródło danych 

Powierzchnia [ha] P 

293,8 IRŚ Olsztyn6 

290,8 MPHP 2013 

291,2 
Autorska weryfikacja l inii  

brzegowej  

Głębokość maksymalna [m] Hmaks 15,1 IRŚ Olsztyn 

Głębokość średnia [m] Hśr 7,5 IRŚ Olsztyn 

Objętość [mln m3] V 22,153 IRŚ Olsztyn 

Długość [m] D 6600 Dane własne 

Szerokość maksymalna [m] S 655 Dane własne 

Wskaźnik wydłużenia  λ 10,1 Dane własne 

Rzędna zwierciadła wody [m n.p.m.] 
- 86,6 Dane topograficzne/IRŚ 

- 86,9 
Dane PZW (stabilizacja 

zwierciadła) 

Długość l inii  brzegowej [m] L 

16775 IRŚ Olsztyn 

16648 MPHP 2013 

17069 
Autorska weryfikacja l inii  

brzegowej 

Powierzchnia wysp [ha] - 0 Dane własne 

 

Miksja wód jeziora 

Z układem dna wiążą się bezpośrednio warunki mieszania wód jeziornych. Zarówno podczas 

pomiarów termiczno-tlenowych wykonywanych w sierpniu 2018 r., jak i podczas wykonywanych 

wcześniej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przez WIOŚ w Olsztynie,  

w obrębie zbiornika stwierdzono występowanie stratyfikacji termicznej. Granica hypolimnionu po 

ustaleniu stratyfikacji letniej zalega przeciętnie na głębokościach od 8 do 10 m (ryc. 4). Można zatem 

przyjąć, że pełna stratyfikacja występuje na niewielkiej powierzchni jeziora. 

W części centralnej zbiornika, przy głębokościach nie przekraczających 10 m, stratyfikacja nie 

występuje, a miksja wód jeziornych zachodzi  wielokrotnie w ciągu roku (cecha jezior 

polimiktycznych). Generalnie zbiornik zaliczyć należy do jezior dymiktycznych, w których całkowite 

mieszanie wód występuje w dwóch okresach w ciągu roku; miksja wiosenna i miksja jesienna.  

 

                                                                 
5Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. UAM, Poznań 
6 Dane IRŚ Olsztyn publikowane w: Jańczak J. (red.), 1997, Atlas jezior Polski - praca zbiorowa, Tom II, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 

Poznań 
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Ryc. 4. Przykładowy profil termiczno-tlenowy Jeziora Skarlińskiego  
[opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Olsztynie]  

 

Podatność na degradację 

Ocena podatności jeziora na degradację została wykonana zgodnie z wytycznymi SOJJ 7 na potrzeby 

opracowania pn. „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń  

w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni” (MGGP, IOŚ)8.  

 

Tabela 2. Ocena podatności na degradację Jeziora Skarlińskiego na podstawie SOJJ (źródło; MGGP 2010) 

Parametr Jednostka Wartość Pkt Kategoria 

Głębokość średnia: [m] 7,5 2 II 

Objętość jeziora (V)/długość linii brzegowej (L): [tys.m3/m] 1,32 3 III 

Stratyfikacja wód: [%] 0,8 4 non 

Pow. dna czynnego/objętość wód epilimnionu (V):  [m2/m3] 0,07 1 I 

Wymiana wody w roku: [%] 20 2 II 

Współczynnik Schindlera: [m2/m3] 1,5 1 I 

Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej: - 
> 60% gr. 

ornych 
3 III 

Ocena łączna - - 2,286 II 

Kategoria podatności jeziora na degradację II – dość podatne 

 

                                                                 
7Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne Monitoringu podstawowego jezior, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 
Warszawa 
8Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz  

w użytkowaniu ich zlewni”, 2010, Warszawa, MGGP, IOŚ 
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Zgodnie z przeprowadzoną oceną zakwalifikowano je do II kategorii – jeziora dość podatne na 

degradację. Czynnikami decydującymi o zakwalifikowaniu jeziora do tej kategorii są: ograniczona 

objętość wód hypolimnionu (% stratyfikacji), sposób zagospodarowania zlewni oraz mała głębokość, 

a co za tym idzie mała objętość wód przy relatywnie dobrze rozwiniętej linii brzegowej.  

3.3. Charakterystyka biologiczna 

Analiza dostępnych materiałów oraz badania terenowe wykazały, że roślinność wodna  

w obrębie Jeziora Skarlińskiego występuje w całej strefie litoralnej, której głębokość sięga strefy 

eufotycznej. Strefa eufotyczna, górna warstwa wód, do której dociera światło wystarczające do 

utrzymania procesów fotosyntezy, w Jeziorze Skarlińskim sięga do głębokości około 4,5 metra. 

Grubość tej warstwy zależna jest od przezroczystości wód. Znajduje to potwierdzenie zarówno  

w badaniach własnych autorów jak i WIOŚ, które wskazują widzialność na poziomie około 3 – 3,5 

metra. W strefie tej, w wyniku istniejących w jeziorze różnorodnych warunków przyrodniczych 

związanych z układami morfometrycznymi, występują cztery odmienne strefy roślinności.  

 

Strefa amfifitów (roślinności ziemnowodnej) występuje w pasie wahania wód lustra wody jeziora 

oraz spływów powierzchniowych. Amfifity na Jeziorze Skarlińskim reprezentowane są przez 

następujące taksony: 

 Trzcina pospolita (Phragmites australis) – gat. dominujący, 

 Pałka wąskolistna (Typhaan gustifolia) – gat. dominujący, 

 Tatarak zwyczajny (Acorus calamus), 

 Pałka szerokolistna (Typha latifolia), 

 Turzyce sp. (Carex sp.), 

 Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), 

 Kosaciec żółty (Iris pseudacorus), 

 Oczeret jeziorny, sitowie jeziorne (Schoenoplectus lacustris), 

 Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), 

 Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), 

 Rdestnice (Potamogeton sp.). 

 

Strefa helofitów (roślinności wynurzonej) tworzy pas o bardzo zmiennym charakterze.  

W strefie tej dominują trzcina pospolita i pałka wąskolistna. Najszersze pasy helofitów występują 

wzdłuż północnego brzegu oraz na południowo wschodnim krańcu jeziora, a także we wciętych  

w brzeg zatokach. Pas helofitów występuje praktycznie wokół całego jeziora z niewielkimi przerwami 

związanymi z obecnością niewielkich plaż oraz pomostów wędkarskich. Otulina z helofitów wokół 

jeziora stanowi ponad 90% długości jego brzegów. 

 

Strefa nymfeidów (roślinności o liściach pływających) występuje praktycznie na całej długości linii 

brzegowej jako niewielki pas od strony toni wodnej. W zatokach są to skupiska o znacznej 

powierzchni. Reprezentowane są głównie przez grążel żółty (Nuphar lutea), żabiściek pływający 

(Hydrocharis morsus-ranae) oraz rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium). Ich występowanie 

https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/56731,,,,fotosynteza,haslo.html
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świadczy o niewielkich wahaniach lustra wody i nieznacznej presji antropogenicznej 

uniemożliwiającej ich wzrost. 

 

Strefa elodeidów wraz z isoetidami (roślinności całkowicie zanurzonej wraz z porastającą dno) jest 

największa, z najliczniej reprezentowaną fitocenozą roślin osiadłych. Występują w litoralu 

przybrzeżnym i śródjeziornym. Najliczniej występującymi gatunkami są:  

 rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus Poir.), 

 ramienica omszona (Chara tomentosa), 

 moczarka kanadyjska (Elodea canadensis), 

 wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum), 

 

Fitoplankton - dominujące grupy stanowią: 

 sinice  (Cyanobacteria), 

 zielenice (Chlorophyta), 

 bruzdnice (Dinoflagellata), 

 okrzemki (Bacillariophyta), 

 kryptofity(Cryptophyta). 

 

Ichtiofauna skład ichtiofauny ustalono na podstawie informacji uzyskanej Polskim Związku 

Wędkarskim - Zarządzie Gospodarki Wędkarskiej i Rybackiej w Grzmiącej .  

Obecne w jeziorze gatunki ichtiofauny potwierdzone w ostatnich prowadzonych odłowach w 2009 r.  

oraz w ankietach wędkarskich to: 

 Karpiowate (Cyprinidae); Karaś pospolity (Carassius Carassius), Karaś srebrzysty 

(Carassius auratus gibelio), Jaź (Leuciscus idus), Krąp (Blicca bjoerkna), Leszcz 

(Abramis brama), Lin (Tinca tinca), Płoć (Rutilus rutilus), tołpyga biała i pstra 

(Hypophthalmichthys molitrix i Hypophthalmichthys nobilis) 

 Okoniowate (Percidae); Okoń (Perca fluviatilis), Sandacz (Sander Lucioperca), 

 Koregonidy ; sieja (Coregonus lavaretus), 

 Szczupakowate (Esocidae); Szczupak (Esox lucius), 

 Węgorzowate (Anguillidae); Węgorz (Anguilla anguilla). 

Ponadto potwierdzone jest występowanie gatunków: Ukleja (Alburnus alburnus), Wzdręga 

(Scardinius erythrophthalmus), Jazgarz (Gymnocephalus cernua). 

3.4. Charakterystyka JCWP jeziornej 

Jednolita część wód powierzchniowych jezior o kodzie LW20174 – Jezioro Skarlińskie 

zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły, zlewni bilansowej 

Drwęca (GD04), na obszarze administrowanym przez Wody Polskie RZGW w Gdańsku. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie  Warmińsko-Mazurskim, powiat 

nowomiejski (Nowe Miasto Lubawskie), gminy; Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Biskupiec. 



Dokumentacja na potrzeby ustanowienia  obszaru ochronn ego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

23 

 

Zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1911 i 1958) jezioro stanowi naturalną jednolitą cześć wód powierzchniowych jezior, dla których 

celami środowiskowymi są: 

 dobry stan ekologiczny, 

 dobry stan chemiczny. 

Jednocześnie, zamieszczona w aPGW ocena ryzyka, wskazuje na zagrożenie dla osiągnięcia dobrego 

stanu JCWP LW20174, wynikające z dominującego - rolniczego użytkowania zlewni. Jako czynniki 

ryzyka wskazano rolnictwo z zabudową rozproszoną.  

 

Tabela 3. Podstawowa charakterystyka JCWP [za aPGW] 

CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITEJ CZĘŚCI WÓD 

Nazwa JCWP Jezioro Skarlińskie 

Kod JCWP LW20174 

Typ abiotyczny 

Wg starej typologii; 2a - Jezioro o wysokiej zawartości 
wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane.  

Wg aktualizacji wykazu JCWP: WSm_a - jeziora na podłożu 
wapiennym (Ca>25mg/l), o małej wartości wskaźnika 
Schindlera (WS=<2), stratyfikowane. 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia bilansowa Drwęca – GD03 

Status Naturalna 

Monitoring Tak 

Stan ekologiczny  Umiarkowany 

Wskaźniki determinujące stan ekologiczny 
Indeks Fitoplanktonowy dla Polskich Jezior (PMPL), 
średnie nasycenie hypolimnionu tlenem. 

Stan chemiczny Dobry 

Stan JCW Zły 

Główne presje Rolnictwo z zabudową rozproszoną 

Ocena ryzyka  JCW zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. 

 

Dla JCW określono derogację (4(4) – 1), polegającą na przedłużeniu terminu osiągnięcia celu 

środowiskowego - przedłużenie terminu osiągnięcia celu - brak możliwości technicznych, odstępstwo 

ze względu na planowane na rok 2021 ustanowienie obszaru ochronnego jeziora ; spodziewane efekty 

tego działania możliwe po roku 2021. Termin osiągnięcia celów środowiskowych określono na 2027 

rok. 
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Ryc. 5. Jednolita Część Wód Jeziornych Jezioro Skarlińskie  
[opracowanie własne z wykorzystaniem warstw MPHP i aPGW]  

 

Zgodnie z art. 317 ust. 1 Prawa wodnego (2017), w celu opracowania planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza się dokumentacje planistyczne , w tym 

m.in. wymieniony w pkt. 5 tego ustępu „rejestr wykazów obszarów chronionych”, który w myśl  

art. 317 ust. 4 zawiera wykazy następujących obszarów chronionych: 

1) jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności  

w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 71; 

2) jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;  
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3) obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu 

lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia 

roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków  

w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód;  

4) obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie; 

5) obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym. 

Aktualizacja planu dla nowego cyklu planistycznego miała jednak miejsce przed wejściem  

w życie zapisów nowej ustawy, stąd JCWP Jezioro Skarlińskie został umieszczone w jednym  

z wykazów obszarów chronionych opracowanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  

art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.),  

tj.: Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych – ust. 4 pkt. 5 tej ustawy9. Należy jednak zaznaczyć, że po wejściu w życie zapisów 

art. 102-112 nowej ustawy Prawo wodne, dotyczących działań ograniczających dopływ azotu w całym 

kraju, wykaz stał się de facto bezprzedmiotowy. 

Dla JCWP, w aktualizacji określono katalog działań, mających na celu osiągnięcie celów 

środowiskowych. Szczegółowy opis tych działań zamieszczono w rozdziale 10. Ocena możliwości 

usunięcia bądź modyfikacji zagrożeń. 

3.5. Użytkowanie jeziora 

Jezioro Skarlińskie jest drugim co do wielkości (po jeziorze Wielkie  Partęczyny) jeziorem 

północno-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego. Z uwagi na stosunkowo dobrą jakość wód,  

a także położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dużego ośrodka administracyjnego  jakim jest 

Aglomeracja Nowe Miasto Lubawskie, powinno być narażone na znaczną presję turystyczno-

rekreacyjnym, wyrażoną m.in. dużą koncentracją ośrodków wczasowych. W rzeczywistości jednak, 

pomimo swoich walorów, wykorzystanie sportowe i rekreacyjne jeziora jest w chwili obecnej 

stosunkowo niewielkie. Głównym powodem odciążenia zbiornika jest koncentracja infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej wokół położonych na północ zbiorników Pojezierza Iławskiego, w tym  6 pod 

względem powierzchni w Polsce jeziora Jeziorak. Powstawaniu regularnej zabudowy turystycznej nie 

sprzyja również dotychczasowy sposób użytkowania terenów zlewni bezpośredniej, tj. rolnicze 

wykorzystanie gruntów, z jednej strony ograniczające walory estetyczne i krajobrazowe, z drugiej 

ograniczające możliwość przekształceń sposobów użytkowania. Czynnikami ograniczającymi 

powstawanie trwałej zabudowy rekreacyjnej są również warunki topograficzne i morfologiczne. 

Płaskie powierzchnie w strefie brzegowej jeziora występują na nielicznych odcinkach i związane są  

z występowaniem słabonośnych osadów pochodzenia wodnolodowcowego lub organicznego. Z kolei 

niewielki odsetek obszarów zalesionych i zadrzewionych jest pośrednią przyczyną ograniczenia 

                                                                 
9 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie 
określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszar u 
szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w regionie wodnym Dolnej Wisły (Dz.U. 

Woj. Pom. Z 2017 r. poz. 902) 
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wykorzystania jeziora do celów rekreacyjno-sportowych na poziomie powszechnie dostępnym,  

tj. kajaki, rowery wodne. Duża ekspozycja powierzchni zbiornika na działanie wiatrów południowo -

zachodnich i zachodnich powoduje częste występowanie szkwałów, niebezpiecznych dla 

potencjalnych użytkowników tej formy rekreacji, co potwierdzają również odnotowane na tym 

jeziorze wypadki. Takie warunki sprzyjają natomiast uprawianiu sportów wodnych na poziomie 

półprofesjonalnym lub profesjonalnym. Jeszcze do niedawna na jeziorze rozgrywane były regaty 

żeglarskie i windsurfingowe, w tym największa cykliczna impreza sportowa w powiecie nowomiejskim 

- Regaty Windsurfingowe o Puchar Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  – przyciągająca m.in. 

medalistów mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Obecnie ze względu na sprzeciw społeczności 

lokalnej zostały one w znaczący sposób ograniczone. Wyznaczona na jeziorze strefa ciszy wyklucza 

natomiast możliwość korzystania z silników spalinowych, tym samym rozwoju sportów 

motorowodnych. 

W chwili obecnej na jeziorze w sezonie żeglarskim spotykane są łodzie żaglowe oraz 

wędkarskie, należące do lokalnych właścicieli i dzierżawców gruntów położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie jeziora. Całkowita liczba jednostek pływających na zbiorniku jest trudna do oszacowania, 

biorąc jednak pod uwagę liczbę pomostów wędkarskich, pełniących jednocześnie funkcję 

cumowniczą liczba ta z pewnością oscyluje w granicach 50-ciu. Łącznie podczas wizji terenowych 

zlokalizowano 74 pomosty i kładki wędkarskie, przy większości z nich cumowano przeciętnie 1-2 

łodzie różnego przeznaczenia. Łączna długość odcinków, na których stwierdzono duże zagęszczenie 

tego typu obiektów wynosi ca 3,030 km, tj. blisko 18 % całkowitej długości linii brzegowej jeziora.  

Z obecnością pomostów związany jest też sposób użytkowania brzegów. Podczas prac terenowych,  

w stumetrowym pasie brzegowym jeziora stwierdzono obecność zarówno trwałych, jak  

i tymczasowych obiektów noclegowo-pobytowych. Szczególnie drugie z wymienionych mogą 

stanowić istotne zagrożenie dla jakości wód jeziora. Część z rozproszonych po niemal cały m 

dostępnym brzegu jeziora obiektów (domki letniskowe, campingi, popularne „holenderki”)  

z pewnością pozbawiona jest podczyszczających ścieki urządzeń sanitarnych. Potwierdza to również 

niewielka dostępność obiektów co wskazuje na brak możliwości korzystania z usług asenizacyjnych. 

Do nielicznych i stosunkowo niewielkich ośrodków o uregulowanym statusie zaliczyć można:  

 Ośrodek Wypoczynkowy Wawrowice; 

 zespół domków wypoczynkowych – m. Wawrowice; 

 zespół domków wypoczynkowych – m. Mikołajki; 

 Agroturystyka Wawrowice – obiekt zlokalizowany poza zlewnią, ale oferujący noclegi dla 

korzystających z jeziora (8 miejsc noclegowych) . 

Łączna liczba miejsc noclegowych oscyluje w granicach 40 (ocena szacunkowa). Liczba osób 

korzystająca z rozmieszczonych wokół jeziora obiektów indywidualnych jest trudna do oszacowania.  

Obecnie główna funkcją użytkową jeziora jest gospodarka rybacko-wędkarska, prowadzona przez 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Toruniu. Użytkowanie odbywa się na podstawie dzierżawy wód od 

skarbu Państwa wchodzących w skład obwodu rybackiego (94) jeziora Wielkie Partęczyny na rzece 

Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca. Bezpośrednią opiekę nad łowiskami sprawuje Zarząd Gospodarki 

Wędkarsko-Rybackiej – Grzmiąca Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu (ZGW-R). Na 

jeziorze prowadzone są regularne zarybienia gatunkami określonymi operacie rybackim tj.: szczupak, 

węgorz, sandacz, lin, płoć. Struktura gatunkowa ichtiofauny, w szczególności obecność ryb z rodziny 

Coregonidae, mało odpornych na zanieczyszczenia związane z eutrofizacją w szczególności na 

deficyty tlenowe (granica prawidłowego funkcjonowania – 2,0 mgO2/dm3
,granica letalna  
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0,2 mgO2/dm3)10, potwierdza dobrą kondycję ogólną jeziora. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od 

ZGW-R w Grzmiącej, presja wędkarska ukierunkowana jest na ryby drapieżne tj. szczupaka i okonia. 

W połowach, z uwagi na ograniczoną dostępność brzegów, a także rozbudowaną  strefę roślinności 

zanurzonej, dominuje metoda spinningowa, nie związana z wprowadzaniem do wód dodatkowych 

ładunków biogenów w postaci wędkarskich zanęt spożywczych. Szacunkowa sumaryczna wędkarzy 

korzystających z jeziora w ciągu roku wynosi 165 osób11. 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w strefie brzegowej jeziora jest, pomimo wysokich walorów 

użytkowych zbiornika, bardzo uboga, co potwierdzają m.in. zapisy Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Kurzętnik i Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska na lata 2014-202012. Autorzy zwracają 

uwagę na brak rozpropagowania kultury turystycznej, w szczególności agroturystycznej, wśród 

społeczności lokalnej. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo zachowania dotychczasowej formy 

użytkowania jeziora i jego brzegów. Spośród nielicznych, zidentyfikowanych podczas wizji 

terenowych obiektów użytkowych wyróżnić można: 

 plac parkingowy dla wodujących łódki użytkowników wędkarskich (członków PZW Okręg  

w Toruniu), ogrodzone i pozbawione infrastruktury towarzyszącej,  

 nowotworzone miejsce przeznaczone do kąpieli, ogrodzone i wyposażone obecnie w jeden 

pomost i toaletę przenośną. 

Oba z wymienionych obiektów znajdują się na południowo-zachodnim brzegu jeziora w miejscowości 

Wawrowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 Grześkowiak A., Brodzińska B., 2009, Poziome i pionowe zróżnicowanie zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie jezio ra Ostrowite 
(Ostrowiec) w Drawieńskim Parku Narodowym, [w:] Marszelewski W. (red.), Anthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 3, 
Polish Limnological Society, Toruń 
11 Dane PZW Okręg w Toruniu za rok 2016 
12 Plan Rozwoju Lokalnego gminy Kurzętnik, 2004, praca zbiorowa i Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemia Lubawska na lata 2014-2020, 

2015, Kurzętnik  
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4. Charakterystyka zlewni jeziornej 

4.1. Położenie 

 Zlewnia całkowita Jeziora Skarlińskiego położona jest w strefie źródliskowej III rzędowej 

zlewni rzeki Skarlanki (Skarlanka-Drwęca-Wisła). Stanowi jednocześnie fragment zlewni Bilansowej 

Drwęca GD03, w regionie wodnym Dolnej Wisły, administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie - RZGW Gdańsk. Powierzchnia całkowita zlewni wg MPHP wynosi 37,115 km2. 

Przeprowadzona, w ramach przygotowania niniejszej dokumentacji, weryfikacja/uszczegółowieni e 

granic zlewni wykazała dość istotne różnice w przebiegu działów wodnych w jej części północno -  

i południowo-zachodniej. Zweryfikowana powierzchnia zlewni całkowitej jeziora wynosi łącznie  

z powierzchnią jeziora – 34,317 km2, z wyłączeniem powierzchni jeziora (zweryfikowanej) – 31,405 

km2. Łączna długość działów wodnych zlewni całkowitej wynosi – 37,141 km. Rozciągłość 

równoleżnikowa zlewni wynosi blisko 9 km, południkowa ok. 7,5 km.  

Tereny zlewni wraz ze zbiornikiem administracyjnie należą do trzech gmin powiatu 

nowomiejskiego (woj. warmińsko-mazurskie): 

 Nowe Miasto Lubawskie (gm. wiejska) - 24,01km2, 

 Kurzętnik (gm. wiejska) - 10,14 km2, 

 Biskupiec (gm. wiejska) - 0,16 km2 (niewielki zalesiony fragment w zach. części zlewni).  

Zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic (CODGiK) tereny te należą do następujących obrębów 

geodezyjnych: 

 gmina Nowe Miasto Lubawskie (5); 

 Bratian (2,07 ha),  

 Nawra (276,53 ha),  

 Nowy Dwór (588,64 ha),  

 Lekarty(213,99 ha), 

 Skarlin (1319,84 ha), 

 gmina Kurzętnik (3); 

 Marzęcice (118,81 ha), 

 Mikołajki (711,18 ha), 

 Wawrowice (184,35 ha), 

 gmina Biskupiec (2); 

 Krotoszyny (0,45 ha),  

 Łąkorz (15,82 ha). 
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Ryc. 6. Zlewnia Jeziora Skarlińskiego na tle podziału administracyjnego [źródło: MPHP, CODGiK – PRG] 

 

Omawiany obszar znajduje się na terenach wysoczyznowych ukształtowanych podczas 

zlodowacenia Wisły (Vistulian), charakteryzujących się stosunkowo dużymi deniwelacjami i wyraźnie 

zarysowanymi rynnami dolin rzecznych. Pomimo, miejscami niekorzystnych warunków do rozwoju 

intensywnego rolnictwa, ta forma użytkowania terenu w tej zlewni jest dominująca. Dominuje w niej 

zabudowa rozproszona związana z produkcją rolną i wykorzystaniem turystycznym.   
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Ryc. 7. Szkic lokalizacyjny Jeziora Skarlińskiego na tle ortofotomapy rejonu  
[źródło: opracowanie własne na podstawie, MPHP, PRG CODGiK i geoportal.gov.pl] 
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4.2. Charakterystyka środowiskowa zlewni 

4.2.1. Warunki klimatyczne 

Zlewnia Jeziora Skarlińskiego według podziału fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki 

200213) położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Brodnickie, wg systematyki zaproponowanej 

przez Okołowicza i Martyn (1979)14, teren ten należy do klimatycznego Regionu Pomorskiego, który 

pozostaje zarówno pod wpływem klimatycznym Morza Bałtyckiego, jak i z oddziaływaniem mas 

powietrza nasuwających się znad Oceanu Atlantyckiego. Położenie zlewni w strefie granicznej 

regionu klimatycznego przy jednocześnie silnym urozmaiceniu topograficznym (obniżenia Doliny 

Wisły i Drwęcy, wysoczyzny pojezierne czy obecność Garbu Lubawskiego) decyduje jednak o znacznej 

zmienności warunków klimatycznych i przejściowym charakterze klimatu lokalnego.  

W przeciwieństwie do pozostałych części Regionu Pomorskiego, na terenie Pojezierza Brodnickiego 

wyraźniej zarysowują się wpływy powietrza kontynentalnego. Dużą sezonowa zmienność warunków 

atmosferycznych, w tym w szczególności warunków pluwialnych i wiatrowych, potwierdza też brak 

jednoznacznego przypisania pojezierza do konkretnego regionu klimatycznego w podziale 

zaproponowanym przez Wosia (199315, 199916). W tym ujęciu przestrzennym w obrębie pojezierza 

krzyżują się granice, oznaczone przez samego autora jako niewyraźne, trzech regionów:  

 Region Dolnej Wisły (IV) z względnie częstym występowaniem pogody chłodnej lub bardzo 

chłodnej z małymi przymrozkami i dużym zachmurzeniem, ale bez opadu lub z opadami 

konwekcyjnymi, 

 Region Chełmińsko-Toruński (IX) z większą od regionu IV liczbą dni ciepłych i bardzo 

chłodnych, z dużym zachmurzeniem i brakiem opadów,  

 Region Zachodniopomorski (X), zbliżony charakterystyką do regionu IX, ale z większą liczbą 

opadów atmosferycznych i rzadszym występowaniem skrajnych temperatur.  

Charakterystyczną cechą tego obszaru jest też wydłużenie chłodniejszych (późna jesień, zima, 

przedwiośnie) i skrócenie cieplejszych (wiosna, lato) pór roku względem Polski centralnej. Wspólnym 

mianownikiem dla wymienionych regionów jest stosunkowo duży odsetek dni z dużym 

zachmurzeniem, bezopadowych oraz wyraźnie wydłużonym okresem występowania dni chłodnych co 

wydatnie skraca długość okresu wegetacyjnego (średnia dobowa temperatura powietrza powyżej 

5°C), który wg Gumińskiego (1951)17 dla dzielnicy rolniczo – klimatycznej V (Mazurska) wynosi od  

175 do 190 dni. Samo Pojezierze Brodnickie mieści się w dolnej granicy tego przedziału.  

Wg Matulewskiego (2018)18 jest on nawet krótszy i wynosi przeciętnie 172 dni, a czas trwania 

termicznej zimy – 139 dni – jest blisko dwukrotnie dłuższy od termicznego lata – 65 dni. Okres 

intensywnej wegetacji przy temperaturach średnich dobowych powyżej 10°C ocenia on na zaledwie 

107 dni. Skrócenie okresu wegetacji wiąże się ze spadkiem intensyfikacji rolnictwa, co w zlewni 

typowo rolniczej ogranicza presję na wody powierzchniowe i podziemne głównie ze strony produkcji 

                                                                 
13Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 
14Okołowicz W., Martyn D., 1979, Regiony klimatyczne Polski, [w:] Atlas geograficzny Polski, PPWK,Warszawa 
15 Woś A., 1993, Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody, Zeszyty IGiPZ PAN, Z. 20, Warszawa  
16 Woś A., 1999 Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
17 Gumiński R., 1951.,Meteorologia i klimatologia dla rolników, PWRiL, Warszawa 
18 Matulewski P., 2018, Wpływ denudacji antropogenicznej na przyrosty radialne i anatomię drewna korzeni sosny zwyczajnej 
(Pinussylvestris L.), Studium przypadku z Pojezierza Brodnickiego, praca doktorska, Wniwers ytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - WNGiG, 

Poznań  
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roślinnej. Krótszy okres komfortu termicznego ogranicza też długość trwania intensywnego okresu 

turystycznego do trzech najcieplejszych miesięcy VI-VIII.  

Zlewnia jeziora pozostaje w strefie występowania wszystki ch typów pogodowych 

charakterystycznych dla trzech wymienionych regionów przy czym częstość ich występowania zależy 

w dużej mierze od warunków lokalnych, a ich zmienność sezonowa i wieloletnia jest bardzo duża , co 

nie pozostaje bez wpływu na uwarunkowania hydrometeorologiczne samego zbiornika.  

W szczególności na warunki miksji i ustrój termiczny zbiornika. O panujących w obrębie misy jeziornej 

warunkach termiczno-tlenowych decydują przede wszystkim; temperatura powietrza 

atmosferycznego, opady atmosferyczne (wielkość i reżim) oraz warunki wiatrowe. 

W obrębie zlewni Jeziora Skarlińskiego nie zlokalizowano stacji meteorologicznych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, lokalną charakterystykę warunków atmosferycznych oparto 

na wynikach pomiarów pochodzących z najbliżej położonych stacji meteorologicznych i klimatycznych 

oraz danych zbiorczych publikowanych w pracy Matulskiego (2018), Planie ochrony „Rezerwatu 

Drwęca” (2008), Ekofizjografii gminy Brodnica (2009)19, Programie Ochrony Środowiska Gminy Iława 

(2015), Studium potrzeb i możliwości retencji wód powierzchniowych na obszarach Polski o różnym 

stopniu zagrożenia wystąpieniem nadmiarów i deficytów wody wywołanych powodziami i suszami - 

Element krajowego programu retencjonowania wód – Tom II – Dorzecze Wisły (2005)20. 

Średnie temperatury roczne dla pojezierza wynoszą od 7,2-8,0°C. Najcieplejszym miesiącem 

jest lipiec ze średnią temperaturą dobowa w granicach 18°C, średnia dla miesięcy letnich nieznacznie 

przekracza 14°C. Najniższe temperatury notowane są w lutym przy średniej temperaturze dobowej 

około -2,5°C, miejscami do -4,0°C. Średnie miesięczne temperatury dla półrocza chłodnego, 

nieprzekraczające 3°C notowane są regularnie od listopada do marca. Ujemne, w trzech 

najzimniejszych miesiącach oscylują w granicach od -2 do -4°C. Średnia liczba dni z przymrozkami  

w ciągu roku przekracza 90. Warunki te sprzyjają występowaniu względnie długo trwających okresów 

występowania pokrywy lodowej na jeziorze; dla monitorowanego i położonego na tym samym 

pojezierzu jeziora Bachotek okresy te wynoszą od 73 do 91 dni 21. Średnią miąższość pokrywy lodowej 

dla miesiąca lutego na samym Jeziorze Skarlińskim ocenił Skowron R. (2008)22na 0,35 m.  

Przeprowadzona na potrzeby Planu ochrony rezerwatu Rzeki Drwęca (2008), analiza zmian 

średnich rocznych temperatur powietrza w dorzeczu Drwęcy w latach 1951-2005 wskazała na 

wyraźną tendencję wzrostową, w przybliżeniu ok. 0,1°C/5 lat. Sezonowa zmienność temperatur 

powietrza, a także jej długofalowe zmiany przekładają się na zmienność reżimu termicznego wód co 

pokazuje tabela 4. 

 

 

 

                                                                 
19 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina 
Brodnica, INPLUS Doradztwo Inwestycyjne, Olsztyn – Brodnica, 2009 
20 Kępińska-Kasprzak M. i inni, Studium potrzeb i możliwości retencji wód powierzchniowych na obszarach polski o różnym stopniu 
zagrożenia wystąpieniem nadmiarów i deficytów wody wywołanych powodziami i suszami – element krajowego programu 
retencjonowania wód, IMGW 2005  
21 Sobolewski W., Borowiak D., Borowiak M., Skowron R., 2014, Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych, 
UMCS Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Lublin 
22 Skowron R., 2008, Water thermal conditions during winter stagnation in the selected lakes in Poland, Limnological Review, 8 (3), 119-

128. 
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Tabela 4. Zmiany średnich rocznych temperatur wód powierzchniowych najbliżej położonych jezior monitorowanych; 
Bachotek i Jeziorak [opracowano na podstawie danych z Sobolewski W. i in. 2014] 

Jezioro 
1971-
1975 

1976-
1980 

1981-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

1971-
1990 

1991-
2010 

ΔT [°C] 

Temperatura wód powierzchniowych jezior [°C] 

Bachotek 10,0 9,2 10,1 10,3 10,4 10,5 11,1 11,2 9,9 10,8 0,9 

Jeziorak 9,7 9,2 9,7 10,2 10,6 10,3 10,6 10,6 9,7 10,5 0,8 

 

 

Opady atmosferyczne na omawianym terenie wykazują duże zróżnicowanie lokalne, 

wynikające ze zmiennych warunków topograficznych i dużego udziału opadów konwekcyjnych.  

W rejonie zlewni największe opady notowane w obrębie wyniesienia Garbu Lubawskiego, najniższe 

na obszarach pozostających w cieniu opadowym wyniesionych terenów wysoczyzny morenowej. 

Różnice te w obrębie całego dorzecza Drwęcy mogą sięgać nawet 30%23. Dla najbliżej położonej stacji 

IMGW-PIB w Iławie, roczne wahania opadów atmosferycznych zawierają się w przedziale od 600-650 

mm24. Wielkość ta jednak spada w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Dla położonej na 

południe zlewni Jeziora Skarlińskiego – miejscowości Brodnica, wartość średniej rocznej sumy 

opadów dla wielolecia 1951-2000 wynosi 591 mm, a dla Biskupca n/Osą - położonego około 8,5 km 

na północny-zachód od zbiornika, niewiele więcej - 598 mm25. Można zatem przyjąć, że dla położonej 

w cieniu opadowym zlewni charakterystyczne będą wartości z zakresu 550-600 mm. Zdecydowana 

większość opadów atmosferycznych przypada na miesiące letnie IV -VIII z wyraźną dominantą w lipcu 

(tab. 5). Najsuchszym miesiącem jest luty z opadami poniżej 30 mm26. 

 

 

 

 

 

                                                                 
23 Plan ochrony „Rezerwatu Drwęca”, 2008, Praca zbiorowa pod kier. Zubel P.  
24 Cybulka M., 2015, Aktualizacja programu ochrony środowiska gminy Iława na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022, Optino 
- Mariusz Cybulka 
25 Banaszkiewicz B., Grabowska K., Panfil M., 2009, Characterisation of atmospheric precipitation of Iława and Chełmińsko-Dobrzyńskie 
Lake Districts in the years 1951-2000 [w:] Acta Agrophysica, 13(3), ss. 575-585 
26 Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej 2003-2007, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 
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Tabela 5. Sumy opadów atmosferycznych z wielolecia 1951-2000 w układzie hydrologicznym [opracowano na podstawie; 
Banaszkiewicz B., Grabowska K., Panfil M., 2009 oraz Cybulka M., 2015 – Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla 

gminy Iława …] 

Okres 
[układ. 

hydrologiczny] 

Brodnica Iława Biskupiec n/Osą 

Suma P 
[mm] 

% P 
rocznych 

Suma P 
[mm] 

% P 
rocznych 

Suma P 
[mm] 

% P 
rocznych 

Listopad 47 8,0 49 7,8 47 7,5 

Grudzień 46 7,8 50 8,0 47 7,5 

Styczeń 36 6,1 38 6,1 41 6,5 

Luty 29 4,9 27 4,3 31 4,9 

Marzec 34 5,8 37 5,9 32 5,1 

Kwiecień 36 6,1 40 6,4 36 5,7 

Maj 48 8,1 52 8,3 50 8,0 

Czerwiec 69 11,7 83 13,2 68 10,8 

Lipiec 83 14,0 75 11,9 82 13,1 

Sierpień 68 11,5 64 10,2 65 10,4 

Wrzesień 55 9,3 61 9,7 54 8,6 

Październik 40 6,8 52 8,3 44 7,0 

Zima 228 38,6 241 38,4 234 37,2 

Lato 363 61,4 387 61,6 363 57,8 
Rok 591 100 628 100 597 100 

 

Na analizowanym obszarze najczęściej notowane są wiatry z sektora południowo-

zachodniego (S, SSW, WSW, W) - 45% przypadków w ciągu roku. Najrzadziej występują wiatry 

wschodnie i północno-wschodnie, łącznie – niewiele ponad 22%, a cisze atmosferyczne notowane są 

w blisko 7,4% przypadków. W około 75% są to wiatry o bardzo słabym (1-2 m/s) i słabym natężeniu 

(2-4 m/s) (Cybulka 2015). Dominujące kierunki wiatru w przybliżeniu  korespondują z przebiegiem 

obniżenia związanego z doliną Jeziora Skarlińskiego, co sprzyja swobodnemu mieszaniu się wód 

zbiornika ryc. 8. 

 

 
Ryc. 8. Róża wiatrów na tle zlewni i układu hydrograficznego Jeziora Skarlińskiego  

[opracowano na podstawie danych dla stacji Olsztyn-Dąbki, źródło danych; Cybulka M., 2015, Aktualizacja 

programu ochrony środowiska gminy Iława…] 
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Za czynniki korzystne należy uznać w miarę równomierny, w porównaniu z innymi 

pojezierzami Polski rozkład opadów w poszczególnych miesiącach roku  i ekspozycję misy jeziornej na 

dominujące wiatry z sektora zachodniego i południowo-zachodniego. Niemniej są to wiatry wiejące  

z małym natężeniem co z kolei może wpływać na silne nagrzewanie wód płytkiego zbiornika.  

W połączeniu z dużym udziałem cisz atmosferycznych, niewielkim odsetkiem deszczy nawalnych  

i wzrostową tendencją średnich dobowych temperatur powietrza atmosferycznego może wpływać 

niekorzystnie na reżim termiczno-tlenowy wód i prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych 

zbiornika. Potwierdzeniem niekorzystnych (w okresie letnim) warunków meteorologicznych mogą 

być temperatury wody powierzchniowej położonego w niewiekiej odległości (ok. 15 km w kierunku 

północnym), monitorwanego jeziora Jeziorak. Jest to również płytki zbiornik, na którym notowane są 

jedne z najwyższych temperatur jezior obserwowanych w skali kraju. Zanotowana w skrajnie ciepłym 

sierpniu 1994 r. temperatura wody jeziora na głębokości 1 m wyniosła  29,2° C, wyższą (30,2°C) 

zanotowano jedynie w jeziorze Nakielno w 1991 r.  (Sobolewski W. i in. 2014).  

 

4.2.2. Warunki morfometryczne i geomorfologia zlewni 

Zlewnia Jeziora Skarlińskiego położona jest w obrębie Pojezierza Brodnickiego   

– południowego fragmentu większej jednostki – Pojezierza Iławskiego. Dominujące w krajobrazie 

młodoglacjalne obszary wysoczyznowo-wytopiskowe, rozcięte zajmowaną przez jezioro rynną 

subglacjalną, ukształtowane zostały podczas subfazy Krajeńsko-Wąbrzeskiej (Głazik 197027) 

najmłodszego z obecnych na tym terenie zlodowaceń (Vistulian). Jedynie w skrajnie zachodniej części 

zlewni wyróżnić można opadający w kierunku południowo-zachodnim fragment odrębnej jednostki 

morfologicznej – Sandru Brodnickiego (ryc. 9). Północna – wysoczyznowa część zlewni to  

w przeważającej części pagóry moreny falistej (miejscami płaskiej) o przeciętnych deniwelacjach 

rzędu 30-40 m i stosunkowo dużym nachyleniem w kierunkach południowym i południowo -

zachodnim. Od rynny Jeziora Skarlińskiego (właściwie jezior Skarlińskiego -Łąkorz28) obszar ten 

oddzielony jest w części centralnej osadami rozległej powierzchni erozyjnej wód roztopowych. 

Fragmentem zlewni o znacznie mniejszym nachyleniu stoków, ograniczoną intensyfikacją spływów 

powierzchniowych i zwiększoną infiltracją wód opadowych. Stanowi także południową granicę 

występowania dolinek drobnych cieków i rozcięć erozyjnych (obecnie w większości suchych lub tylko 

okresowo wilgotnych) – ryc. 9. W kierunku zachodnim powierzchnia erozyjna przechodzi stopniowo 

w osady sandrowe w rynnie subglacjalnej. Obie te formacje zbudowane są z utworów średnio lub 

dobrze przepuszczalnych o zwiększonej wodochłonności , w obrębie których składowa podziemna 

spływu potamicznego dominuje nad odpływem powierzchniowym. Biorąc pod uwagę, że wysoczyzny 

morenowe o dużym zróżnicowaniu hipsometrycznym uznaje się za obszary alimentacj i zlewni 

rzecznych o dużych statycznych zasobach wodnych (retencja jeziorna, retencja obszarowa) 29,  

co przejawia się ograniczonym spływem korytowym wód, domniemać można (potwierdzenie  

w wynikach wizji terenowych przeprowadzonych w dniach 28.06.2018 r. i 21-22.08.2018 r.),  

że właściwy spływ powierzchniowy zauważalny jest jedynie w trakcie i bezpośrednio po wystąpieniu 

intensywnych opadów atmosferycznych. Taki wniosek znajduje też potwierdzenie w nieciągłości 

                                                                 
27 Głazik R., 1970, Wody podziemne w dorzeczu Skarlanki i ich stosunek do rynien jeziornych, Dokumentacja geograficzna pod red. 
Szupryczyński J., Zeszyt 1/ZS, IG-PAN, Warszawa 
28 Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, Ark. Skarlin (247), PIG-PIB 
29 Grześkowiak A., Żak J. i in., 2017,Dokumentacja na potrzeby ustanowienia strefy ochronnej Jeziora Przywidzkiego Wielkiego (Dużego), 

Envi-Pro, Poznań (maszynopis) 
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cieków spływających z terenów wysoczyznowych do rynny jeziora oraz stopniu uwilgotnienia 

powierzchni sandrowych, w obrębie których wykształciły się osady pochodzenia organicznego – torfy.  

 

 

 

Ryc. 9. Rys geomorfologiczny zlewni Jeziora Skarlińskiego [opracowanie własne na podstawie 
 Szkiców geomorfologicznych w Objaśnieniach do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000,  

arkusze; Skarlin (247) i Nowe Miasto Lubuskie (248)] 

 

Brak wody w częściowo już zasypanych korytach rowów i dolinkach cieków na obszarach 

erozyjnych i sandrowych jest też częściwo uwarunkowany występowaniem dróg i związanych z nimi 
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rowów odwadniajacych o układzie prostopadłym do kierunku spływu powierzchniowego. Rowy te 

spełniają obecnie funkcję infiltracyjną. Podobne uwarunkowania morfologiczne spływów 

powierzchniowych, a co za tym idzie kształtu sieci hydrograficznej, ma także południowa – 

wysoczyznowa część zlewni Jeziora Skarlińskiego. Odmienną od wymienionych jednostek 

morfologicznych jest niecka wytopiskowa zamykająca od strony wschodniej rynnę subglacjal ną 

jeziora. Zarówno w obrębie samej niecki, jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie występuje całe 

bogactwo form morfologicznych o zróżnicowanej genezie, m.in.; moreny martwego lodu, 

fluwioglacjalne - kemy i równiny sandrowe, fluwialne – dna dolin, dolinki i rozcięcia erozyjne, 

organiczne – równiny torfowe. W obrębie niecki znajduje się też właściwe źródło rzeki Skarlanki. Wg 

Głazika (1970) jest nim stałe mokradło, położone w rejonie miejscowości Nowy Dwór na wysokości 

97,5 m n.p.m. Rzeczywista lokalizacja źródeł rzeki jest w chwili obecnej trudna do ustalenia. Podczas 

wizji terenowej, przeprowadzonej na potrzeby niniejszej dokumentacji stwierdzono, że źródłowy 

odcinek cieku (do ujścia do Jeziora Skarlińskiego) stanowi obecnie system kaskadowo położonych 

rozlewisk i przepełnionych w wyniku naturalnych i antropogenicznych piętrzeń kanałów,  

z praktycznie niemożliwym do ustalenia przepływem.  

Oś równoleżnikową zlewni stanowi rynna subglacjalna jezior Skarlińskiego-Łąkorz. Szerokość 

rynny w granicach zlewni wynosi od ca 1 km w rejonie ujścia Marzęcickiej Strugi do ca 650 m w części 

zachodniej. Znaczna głębokość jej wcięcia w obszar wysoczyznowy oraz prostopadły do pozostałych 

rynien glacjalnych dorzecza Drwęcy, natomiast kierunek przebiegu wskazuje na jej charakter 

marginalny w znaczeniu geomorfologicznym. Rynny marginalne powstają w strefach marginalnych 

wzdłuż czoła lodowca, w końcowej fazie jego działalności. Moreny czołowe strefy marginalnej 

znajdują się na północ i południe od Jeziora Skarlińskiego i stanowią wschodnie przedłużenie moren 

północno-wąbrzeskich (Głazik 1970). Najwyższym punktem zlewni jest kulminacja 163,9 m n.p.m. na 

dziale wodnym pomiędzy Marzęcicami i Małą Nawrą. Pozostałe istotne wyniesienia to 155,1 m n.p.m. 

w rejonie Nawry i 147 m n.p.m. w okolicy m. Lekarty. 

Z punktu widzenia oceny warunków filtracji poziomej i spływu powierzchniowego, tym 

samym migracji zanieczyszczeń, najistotniejszym czynnikiem kształtującym odpływ (obok warunków 

topograficznych i pokrycia zlewni) jest litologia utworów powierzchniowych. Analizę przestrzenną 

zdolności filtracyjnych oparto na Mapie Litogenetycznej Polski w skali 1:50000 z zasobów CBDG PIG-

PIB, udostępnianej w postaci WMS25 (ze względu na jej wiarygodność oraz duży poziom 

szczegółowości). Na tej podstawie opracowano własną mapę tematyczną (shape), w celu określenia 

udziału poszczególnych osadów w pokryciu zlewni (tab.  6 i ryc. 10). Jak widać z poniższego 

zestawienia, przeważający odsetek utworów powierzchniowych w zlewni stanowią grunty słabo lub 

półprzepuszczalne, głównie gliny zwałowe  (blisko 55%). Grunty o współczynniku filtracji  

k>10-3 m/s, zajmują prawie16% powierzchni, z czego większość przypada na powierzchnie sandrowe i 

obszar niecki wytopiskowej. 
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Tabela 6. Zróżnicowanie litologiczne utworów powierzchniowych w zlewni [źródło: opracowanie własne] 

Typ Geneza Przepuszczalność 
Zakres 

współczynników 
filtracji k [m/s]30 

% powierzchni 
zlewni 

Piaski żwirowate 
Deluwialne, lodowcowe, 

wodnolodowcowe 
bardzo dobra > 10-3 13,87 

Piaski  
Deluwialne, 

wodnolodowcowe, rzeczne 
średnia i  dobra  10-5-10-3 2,05 

Razem grunty przepuszczalne 15,92 

Gliny Lodowcowe, grawitacyjne Półprzepuszczalne 10-8-10-6 54,71 

Piaski gliniaste Deluwialne Słaba 10-6-10-5 12,66 

Piaski i laste Deluwialne Słaba 10-6-10-5 5,40 

Piaski pylaste Zwietrzelinowe Słaba 10-6-10-5 0,23 

Piaski pyłowate 
Deluwialne i 

zwietrzelinowe 
Słaba 10-6-10-5 2,08 

Piaski torfiaste Różna geneza  Słaba 10-6-10-5 4,17 

Pyły piaszczyste Jeziorno-lodowcowe Słaba 10-6-10-5 2,37 

Pyły Jeziorno-lodowcowe Słaba 10-6-10-5 0,89 

Razem grunty słabo przepuszczalne 82,51 

Torfy Bagienne Zmienna 
Zależny od stopnia 

konsolidacji  
1,56 

Razem nieokreślone 1,56 

 

                                                                 
30 Za Pazdro Z., Kozerski B., 1990, Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geol., Warszawa 
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Ryc. 10. Litologia utworów powierzchniowych w zlewni Jeziora Skarlińskiego [źródło; opracowanie własne na podstawie 
Mapy Litogenetycznej Polski w skali 1:50.000 – Geoportal CBDG PIG-PIB] 
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4.2.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

Pojezierze Brodnickie wraz z terenami zlewni Jeziora Skarlińskiego, położone jest w obrębie 

prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej w obrębie Niecki Brzeżnej na orientacyjnej granicy  

synklinoriów - pomorskiego i warszawskiego. Strop podłoża krystalicznego,w obrębie górnej skarpy 

synklinorium (linia Iława-Ciechanów) zalega na głębokości około 5000 m (Boczar i Manterys 197131). 

 

Paleozoik 

Miąższość osadów paleozoicznych w rejonie obszaru objętego opracowaniem jest 

stosunkowo słabo rozpoznana. Z najstarszego okresu (kambr) pochodzą piaskowce i mułowce szare, 

piaskowce pstre, mułowce ilaste i iłowce mułowcowe (Lendzion, 198332), których możliwość 

występowania stwierdzono również w tej części synklinorium.  Ordowik reprezentowany jest przez 

osady pochodzenia morskiego (morze epikontynentalne) – margle i wapienie (Mojski, 1984)33. 

Bezpośrednio na skałach dewońskich zalegają osady karbonu (karbon dolny i namur dolny), w części 

dolnej reprezentowane początkowo przez osady przejściowe dewońsko-karbońskie  – dolomity  

i wapienie (Boczar i Manterys, 1971). Na nich położone są osady weglanowe  z najmłodszą serią 

piaskowców i zlepieńców, przykrytą wizeńskimi utworami morskimi: wapieniami, iłowcami  

i mułowcami oraz namuru dolnego, złożonego z mułowców z wkładkami wapieni krystalicznych  

z bogatą fauną morską. Osady permskie, reprezentowane głównie przez czerwonego spągowca 

(perm dolny) i najmłodsze cechsztyńskie (perm górny) anhydryty i dolomity  (Mojski, 1984). 

 

Mezozoik 

Miąższość osadów mezozoicznych wykazuje znaczne zróżnicowanie. Łącznie dla skał triasu, 

jury oraz kredy sięga kilkuset metrów. Najstarsze osady mezozoiczne – triasowe – reprezentowane są 

przez pstry piaskowiec przechodzacy stopniowo w utwory wapienne (Boczar i Manterys, 1971). 

Najmłodsze utwory triasowe to mułowce i iłowce z wkładkami skał węglanowych (Szyperko-Teller, 

1987)34. Nie stwierdzono tu osadów jury dolnej i górnej. Jura środkowa reprezentowana jest przez 

osady piaszczyste i piaszczysto-mułowe (Dayczak-Calikowska, 1982)35. Okres kredowy reprezentują 

najczęściej mułowce ilaste, piaskowce kwarcowe i piaski kwarcowe  o łącznej miąższości około 700 m.  

 

Kenozoik 

Osady kenozoiku (paleogen i neogenu), z uwagi na względnie płytkie ich zaleganie, zostały na 

terenach województwa pomorskiego, tym samym fragmentu Kaszub, stosunkowo dobrze 

rozpoznane. Najlepiej zachowane są osady paleocenu pochodzenia morskiego, zbudowane głównie  

z piasków średnio- i gruboziarnistych (Mojski 1984). Nieco mniej rozpoznany jest zasięg i struktura 

serii eoceńskiej (zawierająca m.in. bursztyn) oraz piaszczystych osadów oligoceńskich  

                                                                 
31Boczar M., Manterys K., 1971, Geologia Polski, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
32Lendzion, 1983, Biostratygrafia osadów kambru w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej, Kwartalnik geologiczny, tom 27, 
Warszawa 
33Mojski J . E . , 1984 – Mezoplejstocen, Niż Polski i niziny środkowopolskie. W: Budowa Geologiczna Polski. Wyd.Geol., Warszawa 
34Szyperko-Teller A., 1987 ― Stratygrafia i rozwój sedymentacji.Trias dolny – rozwój sedymentacji i ukształtowanie basenu. W: Budowa 
geologiczna wału pomorskiego i jego podłoża.Pr. Inst. Geol., 119: 92 
35Dayczak-Calikowska K., 1982 ― Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Środa IG 2. Jura środkowa. W: Środa 

IG1, Środa IG 2 . Profile Głęb. Otw. Wiertn. Inst. Geol., 56: 24–26. 
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- występujących w sposób nieciągły w postaci ławic i  płatów (ibidem). Wg Głazika (1970) w rejonie 

zlewni Jeziora Skarlińskiego na utwory oligoceńskie nie natrafiono. Miocen reprezentowany jest przez 

osady o genezie lądowej; piaski drobno- i średnioziarniste i iły z pokładami węgla brunatnego 

(ibidem). Pliocen w tej części niecki brzeżnej to głównie osady pochodzenia jeziornego (Boczar  

i Manterys 1971). 

 

Czwartorzęd 

Zarys geologii plejstocenu i holocenu w zlewni Skarlanki został szczegółowo opisany  

w pracy Głazika (1970). Wskazuje on na silną zmienność przestrzenną utworów plejstoceńskich, 

zarówno w przekroju pionowym jak i poziomym, co ma swoje potwierdzenie w komentarzach do 

szczegółowych Map Geologicznych Polski w skali 1:50.000 arkusze Skarlin (247) i Nowe Miasto 

Lubawskie (248). Głazik w swojej pracy wydziela II zasadnicze poziomy glin zwałowych w obrębie 

wysoczyzn. Górny o miąższości do 30 m z wychodnią m.in. w rejonie m. Skarlin i dolny o miąższości  

w zlewni Jeziora Skarlińskiego – około 15-20 m. W tej serii możliwe jest występowanie wkładek 

żwirowych, piaszczystych i ilastych. Obie warstwy glin rozdzielone są seriami żwirów, piasków i pyłów 

o miąższości do 15 m. Lokalnie warstwy te stanowią główny ujmowany poziom wodonośny.  

W wierceniach w samym Skarlinie potwierdzono też występowanie trzeciej warstwy glin oddzielonej 

od zasadniczej warstwy dolnej glin szarych 15 metrową warstwą piaszczystą. W rejonie północnego 

działu wodnego zlewni Jeziora Skarlińskiego (m. Lekarty) ponad górną gliną stwierdzono 

występowanie serii młodszych osadów glacifluwialnych (żwiry z głazikami), przykrytą spiętrzonym 

materiałem morenowym (ibidem). Osady pochodzenia holoceńskiego to głównie utwory deluwialne, 

aluwia rzeczne, torfy oraz gleby. Szczegółowy opis utworów powierzchniowych zamieszczono  

w rozdziale 4.2.2. 

 

UWARUNKOWANIA HYDROGEOLOGICZNE  

W materiałach źródłowych o tematyce hydrogeologicznej stosuje się generalnie kilka 

podziałów regionalnych. Do najczęściej stosowanych należą dwa oficjalne, wynikające częściowo  

z wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, częściowo z innych aktów prawnych – (1) Regionalizacja  

A. Kleczkowskiego (AGH Kraków) – GZWP i Regionalizacja Sadurskiego i Nowickiego (PIG) – JCWPd 

oraz podlegający licznym modyfikacjom podział wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski Paczyńskiego 

(AHP, 1995)36. Zlewnia całkowita Jeziora Skarlińskiego położona jest w obrębie JCWPd PLGW200039. 

Wg regionalizacji zaproponowanej w AHP JCWPd obejmuje fragmenty regionów: I – mazowieckiego, 

III – mazurskiego, VI – wielkopolskiego. Struktury wodonośne tego obszaru obejmują 3 piętra 

wodonośne związane z utworami przepuszczalnymi; czwartorzędu (1), neogenu i paleogenu (2) oraz 

kredy (3), tworzące łączny system krążenia, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych.  

Jednolita część wód podziemnych 39 do której w całości należy zlewnia Jeziora Skarlińskiego,  

zgodnie z kartą informacyjną PIG-PIB, posiada łączną powierzchnię 7573,50 km2.  

 

 

                                                                 
36Paczyński B. red. 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. Część II. Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód podziemnych. PIG 

Warszawa 
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Poziomy wodonośne pięter wg karty informacyjnej JCWPd (PIG-PIB):  

1) Piętro czwartorzędowe 

 wód gruntowych (Qg), (charakter wodonośca; porowy): litostratygrafia: piaski, 

zwierciadło wód – swobodne na głębokościach 1-25 m, miąższość piętra – 5-30 m, 

współczynnik filtracji – ok. 0,05-3,3 m/h, 

 międzymorenowy pierwszy (Qm-I), (plejstocen, charakter wodonośca; porowy): 

litostratygrafia: piaski, zwierciadło wód – napięte na głębokościach 5-50 m, miąższość 

piętra – 5-50 m, współczynnik filtracji – ok. 0,018-4,6 m/h, 

 międzymorenowy drugi (Qm-II), (plejstocen, charakter wodonośca – porowy): 

litostratygrafia: piaski, zwierciadło wód – napięte na głębokościach 30-150 m, miąższość 

piętra; 3-53 m, współczynnik filtracji; ok. 0,05-2,4 m/h, 

 międzymorenowy trzeci (Qm-III), (plejstocen, charakter wodonośca – porowy): 

litostratygrafia: piaski, zwierciadło wód – napięte na głębokościach 160-180 m, 

miąższość piętra – 3-39 m, współczynnik filtracji – ok. 2,0-15,0 m/h. 

 

2) Piętro paleogeńsko-neogeńskie – poziomy; 

 plioceński (charakter wodonośca – porowy): litostratygrafia: piaski, zwierciadło wód – 

napięte na głębokościach 60-80 m, miąższość piętra – 2,0-15,0 m, współczynnik filtracji – 

2-15 m/h, 

 mioceński (charakter wodonośca – porowy): litostratygrafia: piaski, zwierciadło wód; 

napięte na głębokościach 60-140 m, miąższość piętra – 6-49 m, współczynnik filtracji –

bd., 

 oligoceński (charakter wodonośca – porowy): litostratygrafia: piaski, zwierciadło wód – 

napięte na głębokościach 110-180 m, miąższość piętra – 10-97 m, współczynnik filtracji – 

ok. 0,2-08 m/h, 

 oligoceński (charakter wodonośca – porowy): litostratygrafia: piaski, zwierciadło wód – 

napięte na głębokościach 110-180 m, miąższość piętra – 10-97 m, współczynnik filtracji – 

ok. 0,2-08 m/h, 

 paleoceńsko-eoceński (charakter wodonośca; porowo-szczelinowy): litostratygrafia: 

piaski, piaskowce, margle, wapienie, gezy, opoki, zwierciadło wód; napięte  

na głębokościach 180-230 m, miąższość piętra – 20-120 m, współczynnik filtracji –  

ok. 0,1-14 m/h. 

 

3) Piętro kredowe; 

 kredowy poziom wodonośny (charakter wodonośca – porowo-szczelinowy): 

litostratygrafia: margle, piaski, piaskowce, wapienie, zwierciadło wód; napięte  

na głębokościach 54-230 m, miąższość piętra –19-167 m, współczynnik filtracji  – ok. 

0,0025-0,07 m/h. 
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Ryc. 11.System krążenia wód podziemnych w obrębie JCWPd 39 [źródło; karta informacyjna JCWPd 39 - PIG-PIB] 

 

Zgodnie z najnowszą oceną stanu dla jednolitych części wód podziemnych, zamieszczoną  

w Planie gospodarowaniem wodami dorzecza Wisły - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  

(Dz.U. 2016 poz. 1911 i 1958) - JCWPd 39 uzyskała ocenę dobrą w zakresie stanów: chemicznego, 

ilościowego i ogólnego. Została też określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. 

Tereny zlewni Jeziora Skarlińskiego nie są położone w obrębie żadnego z wydzielonych 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

 

Charakterystyka hydrogeologiczna zlewni 

Zlewnia Jeziora Skarlińskiego w pracy Głazika (1970) została wydzielona z dorzecza Skarlanki 

jako odrębna jednostka hydrogeologiczna o wyjątkowej specyfice (Region D). Północną jej część 

tworzą osady wysoczyzny z trzema wyróżnionymi plejstoceńskimi piętrami wodonośnymi. W obrębie 

wysoczyzna stanowiącej południową część zlewni występuje natomiast tylko jedno piętro 

wodonośne. Ciągłość w całej zlewni zachowuje jedynie rozcięte i drenowane przez zbiorni k piętro  

III czwartorzędowe, odpowiadające wg klasyfikacji PIG-PIB poziomowi Qm-III. Horyzont wodonośny 

przykryty jest blisko 12 m warstwą glin zwałowych dolnych. Seria ta w głównej mierze odpowiada za 

zasilanie podziemne jeziora. Zasilanie to jest dość intensywne co potwierdzone jest wyraźnym 

nachyleniem zwierciadła napiętego wód o charakterze artezyjskim w bezpośrednim sąsiedztwie 

jeziora. Jest to główne lokalne źródło zasilania. 
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Ryc. 12. Przekrój geologiczny przez dolinę Jeziora Skarlińskiego [opracowano na podstawie Głazik R. 1970]  

 

Poziom Qm-II występuje jedynie w północnej części zlewni. Jego strop znajduje się na  

ok. 95 m n.p.m., a miąższość kształtuje się w granicach 7-16 m. Nad stropem zalegają gliny górne  

o miąższości około 15-25 m. Silny drenaż rynny powoduje, że nawet w odległości 2 km od jej 

krawędzi, zwierciadło zachowuje charakter swobodny. Wody tego poziomu wykazują okresowe 

efemeryczny charakter. 

Poziom Qm-I występuje w sposób nieciągły i udokumentowany został jedynie w rejonie wsi 

Lekarty. Strop poziomu wodonośnego przykrywa spiętrzony materiał morenowy. Poziom jest mało 

zasobny i ujmowany jedynie lokalnie. Wychodnie tej warstwy wodonośnej znajdują się po obu 

stronach działu wodnego Skarlanki, w miejscach przecięcia z powierzchnią topograficzną, stanowiąc 

jednocześnie niewielkie powierzchnie alimentacji tych wód. Warstwa ta powinna stanowić główne 

źródło zasilania cieków w północnej części zlewni Jeziora Skarlińskiego. Ze względu jednak na 

przykrycie materiałem morenowym i ograniczoną powierzchnię infiltracyjną jest ona bardzo słabo 

zasilana i wrażliwa na zmianę warunków opadowych. W okresach suchych warstwa jest niemal 

całkowicie pozbawiona wody, co potwierdzono brakiem wody w korytach cieków w trakcie wizji 

terenowych. Zwierciadło wód tego poziomu pojawia się prawdopodobnie jedynie w okresach 

wilgotnych i szybko zanika po ustaniu opadów atmosferycznych. Składowa powierzchniowa odpływu 

jednostkowego ze zlewni – uzależniona jest ściśle od występowania opadów atmosferycznych.  

W okresach posusznych zasilanie powierzchniowe z obszaru wysoczyznowego jest znikome, a udział 

odpływu podziemnego w zasilaniu jeziora może się zbliżać do 100% .  

Ograniczenie odpływu powierzchniowego dodatkowo pogłębione jest w wyniku  stałej 

tendencji do ograniczenia zasobów wyższych horyzontów wodonośnych. Występujące w nich 

deficyty wodne poskutkowały m.in. zamknięciem gminnego ujęcia komunalnego w Lekartach w 2016 

r. Obecności wody gruntowej nie stwierdzono też w studniach gospodarskich oraz wi erceniach 

przypowierzchniowych wykonanych w ramach badań terenowych w sierpniu 2018 r.  
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We wschodniej części zlewni (rejon niecki wytopiskowej – rozdz. 4.2.2.) poziom wodonośny 

Qm-III występuje na rzędnej 45-60 m n.p.m., około 20 m niżej niż w pozostałej części zlewni. 

Wykazuje też wyraźne nachylenie w kierunku północnym. Zwierciadło ma charakter napięty. Dno 

rynny jeziora przecina warstwy glin poziomu dolnego i prawdopodobnie kontaktuje się bezpośrednio 

z poziomem wodonośnym Qm-III co zabezpiecza stabilność zasobów wodnych jeziora. 

 

4.2.4. Sieć hydrograficzna zlewni 

4.2.4.1. Charakterystyka sieci hydrograficznej 

Zlewnia całkowita jeziora jest stosunkowo uboga pod względem występowania na jej obszarze 

obiektów hydrograficznych. W skład sieci  wchodzą: 

1) Cieki stałe lub uznane za stałe, uwzględnione na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski 

(MPHP 2010 KZGW), częściowo bez przypisanej nazwy.  Dla których, włącznie ze źródłowym 

odcinkiem Skarlanki, nie zostały wydzielone zlewnie elementarne  w aktualnym podziale 

hydrograficznym (MPHP 2010). Na cele niniejszego opracowania zastosowano w takim 

przypadku nazewnictwo lokalne stosowane na mapach topograficznych, w przypadku jego 

braku przyjęto sposób nazewnictwa charakterystyczny dla MPHP:  

 Skarlanka (oznaczenie melioracyjne - R-N53) –  dopływ do Jeziora Skarlińskiego (część 

Skarlanki od źródeł do ujścia do Jeziora Skarlińskiego) , niewyodrębniony w MPHP, ale 

uznawany m.in. w PMŚ, aktualnie stagnująca w postaci szerokich rozlewisk, o trudnym 

do ustalenia przepływie (rozdz. 4.2.2.). Odwadnia wschodnią część zlewni w obrębie 

niecki wytopiskowej (rejon Nawry i Nowego Dworu); 

 Marzęcicka Struga (oznaczenie melioracyjne - R-N-53-5-1-1) – ciek stały jedynie  

w dolnym swoim biegu, jest ściśle uzależniony od zasilania podziemnego, co potwierdziły 

pomiary temperatury wody wykonane podczas badań terenowych, na potrzeby 

niniejszego opracowania (13-14°C – temp. wody odpowiadająca w przybliżeniu 

temperaturze wód podziemnych poziomu Qm-III). Odwadnia południowo-wschodni, 

stosunkowo niewielki fragment zlewni prowadząc swoje wody w kierunku północnym do 

Jeziora Skarlińskiego; 

 Dopływ z Mikołajek (oznaczenie melioracyjne - R-D533) – ciek w dużej mierze 

efemeryczny. Podczas badań terenowych oraz wcześniejszej wizji terenowej przepływ 

stwierdzono jedynie w dolnym jego biegu. Podobnie jak w przypadku Marzęcickiej 

Strugi, jego zasoby są silnie uzależnione od zasilania podziemnego (zbliżone temperatury 

wody). Odwadnia wysoczyznowy fragment południowej części zlewni jeziora w kierunku 

północnym. 

2) Cieki okresowe (efemeryczne) o znikomych zasobach wodnych występują w obrębie 

wszystkich powierzchni wysoczyznowych. Należą do nich okresowo wilgotne dna licznych 

dolinek i sztucznych koryt rowów melioracyjnych. W obu wymienionych przypadkach są to 

cieki nieciągłe (koryta i rowy przegrodzone lub odcięte). W północnej części zlewni  

ze względu na specyficzne warunki hydrogeologiczne (rozdz. 4.2.3.), przepływ względnie 

stagnacja wód w tych ciekach, może być zaobserwowana wyłącznie w okresach wybitnie 

wilgotnych, podczas intensywnych opadów atmosferycznych, a także zaraz po ich 
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wystąpieniu. Do cieków efemerycznych o częściowo przegrodzonych korytach zaliczyć należy 

wspomniane wcześniej; 

 Dopływ z Jez. Wieczorek (oznaczenie melioracyjne - R-B7) – ciek łączący jezioro  

ze zbiornikiem sztucznym o charakterze widokowo-rekreacyjnym, znajdującym się  

w miejscowości Skarlin. Przed powstaniem zbiornika uchodził do Jeziora Skarlińskiego  

w jego północno-zachodniej części na co wskazuje pozostały fragment koryta. 

Prawdopodobnie miał charakter stały. Obecnie przez większość roku hydrologicznego 

kończy swój bieg w zbiorniku, stanowiąc dla niego źródło zasilania powierzchniowego.  

Z uwagi na ograniczone zasoby, a także związane z powierzchnią zbiornika zwiększone 

parowanie, dalszy przepływ jego wód w  kierunku Jeziora Skarlińskiego jest mocno 

ograniczony (kierunek odwodnienia – S-W); 

 Dopływ ze Skarlina (oznaczenie melioracyjne - R-B7,R-B6, R-B3), ciek częściowo odcięty  

– wzdłuż drogi gminnej, prowadzącej ze Skarlina, kierunek odwodnienia – S-W. 

3) Naturalne i sztuczne zbiorniki wodne – z dużych zbiorników, obok Jeziora Skarlińskiego, są to 

Jezioro Wieczorek o powierzchni całkowitej 8,6 ha  oraz położony w miejscowości Skarlin 

staw  o pow. 2,5 ha. Pozostałe, liczne zbiorniki o charakterze retencyjnym lub w  postaci 

przydomowych oczek wodnych nie odgrywają zasadniczej roli w kształtowaniu reżimu 

hydrologicznego zlewni. 

4) Obszary podmokłe – na równinach torfowych i powierzchniach sandrowych, położone są  

w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, głównie w obniżeniu we  wschodniej części jego zlewni. 

 

Weryfikacja przebiegu granic zlewni (głównych działów wodnych), oparta na wstępnej 

analizie Mapy Topograficznej Polski w skali 1:10.000 i NMT - CODGiK, potwierdziła częściową 

zgodność warunków hipsometrycznych z lokalizacją działów wodnych na Mapie Hydrograficznej 

Polski w skali 1:50.000 (arkusze Skarlin i Nowe Miasto Lubawskie) w układzie współrzędnych GUGiK 

1992 i wyznaczonych w warstwie shape zlewni elementarnych Mapy Podziału Hydrograficznego 

Polski (MPHP 2010). Wyjątek stanowią dwa obszary;  

 niewielki obszar bezodpływowy położony w południowo-zachodniej części zlewni, 

 położony w północno-zachodniej części duży obszar odwadniany w kierunku północnym  

i północno-zachodnim, który należy zakwalifikować do zlewni Osy (Kakaj-Osa).  

Podczas prac kartograficznych wykonywanych na potrzeby niniejszego opracowania nie 

stwierdzono istotnych różnic w sposobie odwzorowania pozostałych części zlewni na warstwach 

tematycznych MPHP.  

Niniejsze opracowanie wykonywane jest w skali lokalnej i ma na celu wydzielenie obszaru 

ochronnego o ściśle określonym przebiegu granic. Poziom wymaganej pod względem 

kartograficznym szczegółowości opracowania jest zatem stosunkowo wysoki. W związku  

z powyższym odrzucono możliwość dostosowania przebiegu grani c do ich zgeneralizowanych  

i uproszczonych wersji np. granic JCWP jeziornej. Za wyjściową do dalszych prac granicę zlewni 

uznano działy wodne zlewni elementarnej, wyznaczonej na MPHP. Przebieg ten następnie 

zmodyfikowano, a sposób przeprowadzenia weryfikacji przebiegu działów wodnych zamieszczono  

w podrozdziale dotyczącym wyznaczania zlewni cząstkowych.  
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4.2.4.2. Wstępne wyznaczenie zlewni cząstkowych 

 Warunkiem koniecznym do określenia przestrzennej zmienności wielkości obciążenia jeziora 

ładunkami substancji biogennych oraz wskazania lokalizacji zagrożeń w obrębie zlewni całkowitej jest 

prawidłowe wyznaczenie jej zlewni cząstkowych, tym samym zidentyfikowanie kierunków migracji 

zanieczyszczeń. Realizacja tego etapu prac nad wyznaczaniem strefy ochronnej jeziora jest więc 

kluczowa dla ich wyniku końcowego. W pierwszej kolejności należało ustalić przebieg działu wodnego 

zlewni całkowitej, w miarę możliwości korespondującego z dotychczas wykonanymi pracami  

z zakresu gospodarki wodnej wykonywanymi dla obszaru będące go przedmiotem analiz.  

W przypadku zlewni Jeziora Skarlińskiego przebieg działów głównych jest częściowo zbieżny  

z wynikami weryfikacji przebiegu granic zlewni, wykonanej w oparciu o dostępne opracowania 

topograficzne i numeryczne modele terenu (ISOK – mapa hipsometrii dynamicznej, Mapa 

Topograficzna Polski w skali 1:10.000, NMT 3042 ryc. 13). Niemniej powierzchnia zlewni została 

uszczuplona, co wymusiło konieczność sporządzenia nowej warstwy SHP zawierającej zweryfikowane 

granice zlewni, stanowiącej jednocześnie podstawę do dalszych analiz przestrzennych,  

w szczególności do analiz presji i obliczeń bilansowych.  

 

 

Ryc. 13. Źródła danych wykorzystanych do wyznaczenia zlewni elementarnych 
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Zlewnie cząstkowe wyznaczono wstępnie w oparciu o istniejące warstwy w formacie shape 

zawierające stałe elementy sieci hydrograficznej (MPHP10, SWDE, BDOT10k) oraz o sporządzoną na 

potrzeby niniejszego opracowania warstwę liniową cieków  z wykorzystaniem materiałów 

kartograficznych i danych przestrzennych, analogicznych jak w przypadku wyznaczania przebiegu 

głównych działów wodnych (ryc. 14). Uzyskane wyniki posłużyły do ustalenia profili pomiarowych –  

jeziornych i hydrometrycznych. W oznakowaniu zlewni przyjęto sygnatury N i S odpowiadające 

położeniu zlewni na północ i na południe od osi rynny jeziornej.  

Przebieg cieków (koryt) trudnych do identyfikacji na podstawie materiałów kartograficznych , 

zweryfikowano podczas wizji terenowych przeprowadzonych w dniach 28 czerwca i 21-22 sierpnia 

2018 r.  

 

 

Ryc. 14. Wstępny podział zlewni całkowitej Jeziora Skarlińskiego  na zlewnie cząstkowe  

[opracowanie własne z wykorzystaniem MPHP10] 
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Wstępnie wyznaczono: 

 9 zlewni cząstkowych (od N-1, N-3, N-5, N-7, N-9, S-1, S-3, S-6, S-7) nie zamkniętych profilami 

hydrometrycznymi, stanowiących łącznie zlewnię bezpośrednią Jeziora Skarlińskiego , 

 5 zlewni cieków wyróżnionych: Skarlanki  (N-10), Marzęcickiej Strugi (S-4), Dopływu  

z Mikołajek (S-2), Dopływu ze Skarlina (N-2) i Dopływu z jez. Wieczorek (N-4), 

 4 zlewnie cieków okresowych, których wydzielenie uzasadnione było z uwagi uwarunkowania 

morfologiczne i hydrologiczne (N-6, N-8, S-8). 

Uzasadnienie wyłączenia fragmentów obszaru ze zlewni całkowitej (ryc. 14); 

 północno-zachodni fragment zlewni, położony na wysoczyźnie falistej; 

Szczegółowa analiza wykazała, że fragment ten posiada cechy obszaru bezodpływowego lub 

o znacznie utrudnionym odpływie powierzchniowym. Z analiz rastrowych danych 

przestrzennych, w szczególności hipsometrii dynamicznej (ISOK) umożliwiającej porównania  

w niemal dowolnie przyjętej skali wynika, że odpływ ten jest możliwy przy sprzyjających 

warunkach pluwialnych ale odbywa się w kierunku północnym i północno wschodnim. Część 

wód z zachodniego fragmentu wydzielonego obszaru spływa  w kierunku lokalnych zagłębień 

pomiędzy jeziorem Wieczorek i Modzel, pozostała część ciąży w kierunku jeziora Przedzieniec 

(Przestrzeń). Taką interpretację potwierdza też analiza map topograficznych w skalach  

1:50 000 i większych, a na których zaznacza się wyraźne rozcięcie erozyjne będące 

naturalnym przedłużeniem niewielkiego cieku, uformowanym w wyniku długotrwałego 

oddziaływania (erozji) intensywnych spływów powierzchniowych. Ponadto po bliższym 

przyjrzeniu się strukturom geomorfologicznym, można zauważyć, że w przypadku pierwszej  

z omawianych części zlewni, granica zweryfikowanego działu odpowiada granicy pomiędzy 

wysoczyzną a I poziomem sandrowym. Nachylenie sandru w kierunku zachodnim , tym samym 

zwierciadła wód gruntowych w ośrodku porowym – dobrze przepuszczalnym, wymusza 

drenaż wód z tego obszaru w kierunku  niżej położonej części zlewni rzeki Skarlanki. Osią 

drenażu wód z drugiej części (wschodniej) wydzielonego obszaru jest dolina cieku Kakaj 

(zlewnia Osy). Spływ odbywa się w/na  podłożu gliniastym, w strefie krawędziowej doliny. 

 

 Południowo- zachodni fragment zlewni, położony w rejonie miejscowości Wawrowice ;  

Analiza materiałów kartograficznych i danych geomorfologicznych wykazała, że jest to obszar  

bezodpływowy w odniesieniu do wód powierzchniowych. Wody alimentują poziom gruntowy, 

względnie poziomy międzyglinowy i są drenowane w kierunku zachodnim zgodnie  

z obniżeniem zwierciadła wód gruntowych w poziomie sandrowym , czemu sprzyja naruszona 

struktura wysoczyzny morenowej w strefie degradacji stoku o generalnym zachodnim 

kierunku upadu. 

 

Ustalenie przebiegu działów topograficznych nie nastręczało większych problemów. 

Kulminacje wzniesień są wyraźnie zarysowane w terenie. Nie stwierdzono też stref bifurkacji (bram 

wodnych). Wyjątek stanowi dział wodny oddzielający zlewnie o kodzie S-8 i N-10 z dużym 

zagęszczeniem urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Ostateczny przebieg działu ustalono 

podczas wizji terenowej, częściowo w oparciu o zidentyfikowane przerwy w ciągłości rowów 

szczegółowych, w tym obecność bariery w postaci drogi gminnej. Pomimo weryfikacji dział ten należy 
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uznać za niepewny. Ze względu jednak na podobieństwo warunków w obu zlewniach, ewentualny  

- niewielki błąd w wyznaczeniu działu, pozostanie bez wpływu na dalsze prace interpretacy jne. 

Charakterystykę wydzielonych zlewni cząstkowych przedstawiono poniżej w ujęciu 

tabelarycznym. 

 

Tabela 7. Charakterystyka wstępnie wydzielonych zlewni cząstkowych 

Lp. Zlewnia 
Pow. zlewni 

[ha] 

Jeziorność obliczona na 
podstawie MPHP 

Cieki istotne 
Dominujący 

kier. 
odwodnienia 

Pow. 

zbiorników 
[ha] 

[%] 
Dług. cieków 

[km] 

Gęstość  

[km cieku/ 
1 km2] 

1 N-1 51,32 0,31 0,600 0,000 0,000 S-E 

2 N-2 183,93 0,63 0,343 2,080 1,131 S-E 

3 N-3 16,14 0,00 0,000 0,000 0,000 S 

4 N-4 255,46 12,34 4,832 2,050 0,802 S 

5 N-5 70,05 0,13 0,181 0,000 0,000 S 

6 N-6 323,07 1,39 0,431 1,590 0,492 S 

7 N-7 104,28 0,39 0,377 0,000 0,000 S 

8 N-8 96,21 0,26 0,266 0,360 0,374 S 

9 N-9 345,04 3,85 1,117 1,430 0,415 S 

10 N-10 464,04 7,22 1,555 10,180 2,194 S i  W 

11 S-1 378,28 1,45 0,384 2,280 0,603 N 

12 S-2 260,27 0,85 0,325 5,070 1,948 N 

13 S-3 83,42 0,38 0,450 0,320 0,384 N 

14 S-4 409,52 2,37 0,580 7,490 1,829 N 

15 S-5 1,03 0,00 0,000 0,000 0,000 N 

16 S-6 31,69 0,00 0,000 0,860 2,713 N 

17 S-7 5,02 0,00 0,000 0,000 0,000 N-W 

18 S-8 61,75 0,04 0,061 4,650 7,524 N-W 

Zlewnia 
całkowita 

3140,34 31,61 1,006 38,360 1,222 
 

 

Wstępnego wyznaczenia zlewni dokonano w oparciu o wyniki prac kameralnych, popartych 

wynikami pierwszej z dwóch wizji terenowych, przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2018 r.  

w obecności przedstawicieli PGW Wód Polskich RZGW w Gdańsku. Pomimo stwierdzenia braku wody 

w korytach większości cieków zlewni Jeziora Skarlińskiego, wyznaczenia zlewni dokonano   

z zachowaniem maksymalnego poziomu szczegółowości. Jego nadrzędnym celem było możliwie 

rzetelne wskazanie lokalizacji profili pomiarowych. Założono, że z uwagi na widoczne deficyty wody, 

pomiary hydrometryczne zostaną przeprowadzone po wystąpieniu opadów atmosferycznych,  
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a ostateczna weryfikacja wydzielonych zlewni cząstkowych, w tym agregacja zlewni cząstkowych 

stanowiących łącznie zlewnię bezpośrednią jeziora, zostanie wykonana w oparciu o wyniki pomiarów 

hydrometrycznych. 

 

4.2.4.3. Wyznaczenie profili pomiarowych  

Profile pomiarowe w zlewni Jeziora Skarlińskiego wyznaczono w oparciu o:  

 wyniki wizji terenowej z dnia 28 czerwca 2018 r., 

 wstępne wyznaczenie zlewni cząstkowych Jeziora Skarlińskiego , 

 lokalizację profili terenowych Państwowego Monitoringu Środowiska,  

 uwarunkowania fizjograficzne zlewni,  

 zagospodarowanie zlewni, w szczególności w pasie 500 m od linii brzegowej jeziora.  

 

Wyznaczenie profili pomiarowych na Jeziorze Skarlińskim 

Analizując dane monitoringowe, przekazane przez Wojewódzka Inspekcję Ochrony 

Środowiska w Olsztynie, stwierdzono, że ciągłość danych pomiarowych zachowana jest jedynie dla 

dwóch punktów pomiarowych, zlokalizowanych w głęboczku głównym - 15,1 m (wschodnia część 

jeziora) i głęboczku 14,2 m w skrajnie zachodniej jego części. Analizując jednak plan batymetryczny,  

a także warunki zlewniowe, uznano, że szczególnie drugi (WIOŚ stanowisko 3) z wymienionych 

punktów jest mało reprezentatywny dla całego zbiornika. Położony jest w niewielkiej 

powierzchniowo jego części, odciętej półwyspem ograniczającym swobodną wymianę wód, w cieniu 

wiatrowym, poza strefą oddziaływania głównych dopływów i potencjalnych spływów 

powierzchniowych. Mając na uwadze cel pośredni niniejszego opracowania, jakim jest szczegółowa 

identyfikacja stresorów środowiskowych w zlewni i ich rozkład przestrzenny, wyznaczono dwa 

dodatkowe profile pomiarowe w nowych lokalizacjach, zachowując jednocześnie lokalizacją dwóch 

profili WIOŚ Olsztyn dla celów porównawczych.  

 

Tabela 8. Lokalizacja wyznaczonych profili pomiarowych na jeziorze 

Nr Typ 
Współrzędne prostokątne  

w ukł. PUWG 1992 
Współrzędne geograficzne  

w ukł. WGS 84 Uwagi  

X Y X Y 

J-1 Jeziorny 530522,32 620933,23 19,4598 53,4525 Profi l  zgodny z profi lem WIOŚ  

J-2 Jeziorny 532613,11 621505,62 19,4913 53,4575 Profi l  dodatkowy 

J-3 Jeziorny 533908,93 622078,00 19,5109 53,4626 Profi l  dodatkowy  

J-4 Jeziorny 534990,10 622205,20 19,5272 53,4637 Profi l  zgodny z profi lem WIOŚ  

 

 
Wyznaczenie profili hydrometrycznych w zlewni  Jeziora Skarlińskiego  

Profile hydrometryczne wyznaczono w oparciu o pierwszą wizję terenową i wyniki wstępnego 

wydzielenia zlewni cząstkowych, w sposób zapewniający możliwość obliczenia ładunków biogenów 

przy wystąpieniu przepływów w każdym z potwierdzonych w terenie koryt cieków (w większości 
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przypadków rowów melioracji wodnych szczegółowych). Dla cieków, dla których stwierdzono 

zakłócenie ciągłości w postaci istniejącej – trwałej przegrody np. nasypu drogowego, obrywu, 

usypiska, zawalonego przepustu itp., wyznaczono profile hydrometryczne – ekspedycyjne, zakładając 

potencjalną możliwość wystąpienia przesiąków  przez istniejące bariery, względnie wystąpienia 

przepływu jedynie na ujściowym odcinku cieków.  W przypadku jednego z cieków – Dopływu  

z Mikołajek, wyznaczono dodatkowy profil hydrometryczny poniżej istniejącego w jego górnym 

biegu, zakładu przetwórczego. 

 

Tabela 9. Lokalizacja wyznaczonych profili hydrometrycznych w zlewni Jeziora Skarlińskiego 

Nr Typ 

Współrzędne prostokątne  
w ukł. PUWG 1992 

Współrzędne geograficzne  
w ukł. WGS 84 Uwagi  

X Y X Y 

R-1 Hydrometryczny 529884,97 620519,89 19,4501 53,4488 
Wypływ Skarlanki   

z jeziora  

R-2 Hydrometryczny 534486,39 621834,08 19,5196 53,4604 
Ujście Dopływu z Mikoła jek 

(zlewnia  S-2) 

R-3 Hydrometryczny 534259,07 620740,11 19,5160 53,4506 
Dopływ z Mikołajek – zamknięcie 

odcinka górnego biegu  
(zlewnia  S-2) 

R-4 Hydrometryczny 535803,45 621449,87 19,5394 53,4568 
Ujście Marzęcickiej Strugi  do 

jeziora  (zlewnia  S-4) 

R-5 Hydrometryczny 536083,42 621723,14 19,5436 53,4593 
Ujście Skarlanki  do jeziora  

(zlewnia  N-10) 

R-6 Hydrometryczny 534055,91 622622,55 19,5132 53,4675 
Stan koryta  wskazuje na  

okresowo występujący przepływ 
wody (zlewnia  N-8) 

Re-1 
Hydr. - 

ekspedycyjny 
530604,22 620477,27 19,4610 53,4484 

Zaburzenie ciągłości koryta  rowu 
szczegółowego  (zlewnia  S-1) 

Re-2 
Hydr. - 

ekspedycyjny 
535918,80 621499,18 19,5411 53,4573 

Zaburzenie ciągłości koryta  rowu 
szczegółowego (zlewnia  S-6) 

Re-3 
Hydr. - 

ekspedycyjny 
536141,89 621636,61 19,5445 53,4585 

Zaburzenie ciągłości koryta  rowu 
szczegółowego (zlewnia  S-8) 

Re-4 
Hydr. - 

ekspedycyjny 
532927,13 621887,35 19,4961 53,4610 

Zaburzenie ciągłości koryta  rowu 
szczegółowego (zlewnia  N-6) 

Re-5 
Hydr. - 

ekspedycyjny 
531769,23 622015,22 19,4787 53,4622 

Dopł. z jez. Wieczorek. 
Zaburzenie ciągłości  koryt 

dopływu i  rowów szczegółowych 
(zlewnia  N-4) 

Re-6 
Hydr. - 

ekspedycyjny 
531307,48 621468,24 19,4716 53,4573 

Zaburzenie ciągłości koryta  rowu 

szczegółowego (zlewnia  N-2) 

 

Wyznaczenie uzupełniających profili gruntowych.  

Profile gruntowe wyznaczono w zlewniach cząstkowych lub ich fragmentach, dla których stwierdzono 

znikome prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu wody, tj. w centralnej części zlewni S -1  

i w rejonie zamknięcia zlewni N-9 (poza zasięgiem wpływu wód jeziora). 
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Tabela 10. Lokalizacja wyznaczonych uzupełniających profili gruntowych w zlewni Jeziora Skarlińskiego 

Nr Typ 

Współrzędne prostokątne  
w ukł. PUWG 1992 

Współrzędne geograficzne  
w ukł. WGS 84 Uwagi  

X Y X Y 

G-1 Gruntowy 531989,44 621162,78 19,4819 53,4545 Zlewnia  S-1 

G-2 Gruntowy 535353,00 622387,65 19,5327 53,4653 Zlewnia  N-9 

 

Rozmieszczenie przestrzenne profili pomiarowych zamieszczono na rycinie 15. 

 

 

Ryc. 15. Rozmieszczenie wstępnie wytypowanych profili pomiarowych 
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4.2.4.4.  Weryfikacja podziału zlewni Jeziora Skarlińskiego na zlewnie cząstkowe 

 W oparciu o wyznaczone profile pomiarowe przeprowadzono drugą wizję terenową, 

połączoną z wykonaniem pomiarów hydrometrycznych w celu m.in. weryfikacji wcześniej założeń  

i pozyskania danych do agregacji wstępnie wyznaczonych zlewni cząstkowych. Szczegółowe wyniki 

pomiarów hydrometrycznych zamieszczono w rozdz. 4.2.5. Obecność wody, pomimo 

przeprowadzenia badań po wystąpieniu opadów atmosferycznych, stwierdzono zaledwie  

w 4 profilach; R-1 – wypływ Skarlanki z Jez. Skarlińskiego, R-2 – ujście Dopływu z Mikołajek do jeziora, 

R-4 – ujście Marzęcickiej Strugi do jeziora oraz R-5 – ujście Skarlanki do jeziora. W ostatnim 

przypadku stwierdzono jej stagnację (prędkości wody poniżej czułości urządzenia pomiarowego). 

Wyniki wizji terenowej potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia dotyczące braku przepływu  

w większości cieków spływających z terenów wysoczyznowych w okresach posusznych.  

 

Zestawiając wyniki wizji terenowej z wynikami prac kameralnych sformułowano następujące wnioski:  

1) w odniesieniu do terenów położonych na północ od rynny jeziora (zlewnie cząstkowe od N-1 

do N-9): żaden z cieków nie zachowuje ciągłości morfologicznej , większość  

ze zidentyfikowanych cieków, kończy lub przerywa swój bieg na linii drogi gminnej Skarlin  

- Nowy Dwór Bratiański, wody prowadzone w okresach wilgotnych trafiają do rowu 

przydrożnego, a następnie infiltrują do warstwy gruntowej. Epizodycznie przepływ może 

występować jedynie w dolnych odcinkach ich biegu i nie odzwierciedla całkowitego odpływu 

ze zlewni cząstkowych. Spływ ma charakter śródpokrywowy37 i jest prawdopodobnie 

wynikiem niewielkich przesiąków przez wierzchnią warstwę osadów słabo  przepuszczalnych 

oraz odpływu z ubogiego w zasoby wodne I czwartorzędowego poziomu międzyglinowego. 

Zasoby tego poziomu są bezpośrednio alimentowane wodami opadowymi jedynie na jego 

przecięciu z powierzchnią topograficzną (stok rynny subglacjalnej – N, rozdz. 4.2.3.). Ponadto 

część wód poziomu wodonośnego może infiltrować w kierunku północnym na co wskazuje 

nachylenie stropu II poziomu glinowego. Deficyty wód w poziomach międzyglinowych w tej 

części zlewni potwierdziła konieczność zamknięcia ujęcia komunalnego w Lekartach w strefie 

wododziałowej zlewni jeziora.  

Wiercenie wykonane w profilu G-2 (wiertnia ręczna typu „instorf”) potwierdziła brak wody 

do głębokości ca 2 m. Obecności wody nie stwierdzono też w dwóch studniach położonych  

w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianej wcześniej drogi gminnej.  

Biorąc powyższe pod uwagę należy założyć, że zasilanie jeziora w tej części zlewni odbywa się 

głównie w wyniku filtracji wód opadowych z obszaru ograniczonego krawędzią rynny 

subglacjalnej z niewielkim udziałem wód filtrujących z wyższych partii zlewni. Wyjątek 

stanowi zlewnia Dopływu z jeziora Wieczorek, z której odpływ cieku głównego został 

zatrzymany w wyniku budowy stawu w centralnej części miejscowości Skarlin. Pomimo 

istniejącego – sterowanego na budowli spustowej, połączenia stawu z Jeziorem Skarlińskim, 

przepływy w dolnej części koryta mogą wystąpić jedynie w okresie wyraźnych nadwyżek 

wody w stawie, co przy ograniczonych zasobach wodnych zlewni i zwiększonej powierzchni 

parowania z wolnej powierzchni wody, występuje stosunkowo rzadko.  

                                                                 
37Strakel L., (red.), 1999, Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze, PWN, W-wa 
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Należy zatem uznać, że zlewnie; N-1, N-3 i od N-5 do N-9 stanowią w miarę jednorodną 

fizjograficznie północną część zlewni bezpośredniej, dla której należy ustalić jednolit ą 

charakterystykę hydrologiczną, a co za tym idzie jednakowy odpływ jednostkowy. Z grupy tej 

wyodrębniono dodatkowo zlewnię N-2 – Dopływu ze Skarlina z uwagi na obecność w jej 

górnych partiach powierzchni sandrowej o zwiększonej zdolności alimentacyjnej.  

2) w odniesieniu do terenów położonych na południe od rynny jeziora; brak ciągłości 

morfologicznej cieków stwierdzono w całej zlewni cząstkowej S-1, S-3, S-7oraz niewielkiej 

zlewni S-5. Część dawnych koryt cieków została zasypana, a zasadnicze zasilanie potamiczne 

odbywa się wyniku spływu śródpokrywowego. W tej części zlewni nie występują ciągły 

gruntowy oraz czwartorzędowy I i II poziom wodonośny co powoduje, że za spływ 

powierzchniowy ogranicza się do okresów silnie wilgotnych. Większość wód opadowych jest 

prawdopodobnie spożytkowana w procesach biologicznych i ewapotranspiracji. Podobnie jak 

w przypadku profilu gruntowego G-2, tak i w profilu G-1 nie natrafiono na ślady wody. 

Podobna sytuacja ma miejsce w górnej i środkowej części zlewni dopływu z Mikołajek. Brak 

śladów wody i zmian wskazujących na istniejący przepływ stwierdzono też w zlewni ach S-6  

i S-8, również tam zakłócona jest ciągłość morfologiczna cieków  (m.in. droga gruntowa 

Mikołajki – Nawra. Zlewnie cząstkowe S-1, S-3, S-5, S-6, S-7 i S-8 należy zatem uznać  

za fragmenty zlewni bezpośredniej jeziora, jednakże o odmiennej charakterystyce 

hydrologicznej z uwagi na duże zróżnicowanie litologiczne utworów powierzchniowych. Przy 

czym zlewnie od S-5 do S-7 są zlewniami o zbliżone warunkach fizjograficznych.  

3) W odniesieniu do zlewni N-2, N-4, N-10, S-2 i S-4, stwierdzono zasadność ich dodatkowego 

wydzielenia ze zlewni całkowitej jeziora. 

Biorąc powyższe pod uwagę ostateczny podział zlewni całkowitej jeziora na zlewnie cząstkowe  

i zlewnię bezpośrednią z uwzględnieniem zmienności uwarunkowań fizjograficznych poszczególnych 

części zlewni bezpośredniej wygląda następująco: 

 Zagregowana zlewnia bezpośrednia jeziora (zlewnie N-1, N-3, N-5 do N-9, S-1, S-3, S-5 do  

S-8), w tym zlewnie o zbliżonej charakterystyce fizjograficznej: Zlewnia Bezp.-1 (N-1, N-3), 

Zlewnia Bezp.-2 (N-5 do N-9), Bezp.-3 (S-1), Bezp.-4 (S-3), Bezp.-5 (S-5 do S-7), Bezp.-6 (S-8), 

 Zlewnia Dopływu ze Skarlina (S-2), 

 Zlewnia Dopływu z jez. Wieczorek (S-4), 

 Zlewnia Skarlanki (N-10), 

 Zlewnia Marzęcickiej Strugi (N-4), 

 Zlewnia Dopływu z Mikołajek (N-2). 

Rozmieszczenie przestrzenne ostatecznie wydzielonych zlewni wraz z przebiegiem cieków i działów 

wodnych zamieszczono na rycinie poniżej oraz w Załączniku kartograficznym nr 1. 
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Ryc. 16. Podział zlewni całkowitej Jeziora Skarlińskiego [opracowanie własne z wykorzystaniem  
MPHP10 i Mapy topograficznej GUGiK] 

 

4.2.5. Hydrologia  

Rzeka Skarlanka bierze swój początek w stałym obszarze podmokłym, położonym około  

1,7 km na północny wschód od Jeziora Skarlińskiego. Przepływy na odcinku źródłowym są trudne do 

ustalenia z uwagi na stagnację podpiętrzonych wód cieku na niemal całej długości koryta, od jej 

źródeł do Jeziora Skarlińskiego. Według aktualnego podziału hydrograficznego Polski (MPHP 10), 

rzeka rozpoczyna swój bieg w miejscu wypływu z jeziora. Całkowita długość cieku określona jest na 

26,215 km (MPHP10 – nie uwzględnia odcinka źródłowego), z czego niemal 50% przypada na większe 
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lub mniejsze jeziora, które podobnie jak Jezioro Skarlińskie, decydują o reżimie hydrologicznym cieku. 

Całkowity – uśredniony spadek podłużny rzeki wynosi 0,072‰. W zależności od przyjętego 

ostatecznie źródła cieku (mokradła w rejonie m. Nowy Dwór lub Jeziora Skarlińskiego) maksymalna 

deniwelacja pomiędzy jej źródłem a ujściem wynosi  ca 5,4 m. Recypientem wód rzeki jest Drwęca, do 

której uchodzi w jej km 106+45. Skarlanka jest perenialnym ciekiem nizinnym, zasilanym w głównej 

mierze wodami podziemnymi i reżimie wodnym modyfikowanym przez liczne wzdłuż jej biegu 

zbiorniki wodne. Wg kryteriów zaproponowanych przez Dynowską38 reżim rzeki należy do typu 

niwalnego słabo wykształconego ze średnim odpływem miesiąca wiosennego nieprzekraczającym 

130% średniego odpływu rocznego. Zmienność przepływów dobowych wyrażona wskaźnikiem 

zmienności Cv jest niższa od 0,5, a głównym źródłem zasilania (pow. 65%) jest zasilanie podziemne.  

W miejscu wypływu Skarlanki z Jeziora Skarlińskiego charakterystyka ta jest nieco odmienna od 

pozostałych odcinków cieku. Średni odpływ miesiąca wiosennego nierzadko przekracza 130% 

odpływu średniego rocznego, a typ reżimu jest zbliżony do niwalnego średnio lub silnie 

wykształconego.  

Należy mieć jednak na uwadze, bezpośredni wpływ wahań poziomów wody zbiornika na 

kształtowanie odpływu rzecznego. Rzeczywista zmienność stanów wody Jeziora Skarlińskiego, a co za 

tym idzie wielkości przepływów w profilu zamykającym jego zlewnię, bez szczegółowych pomiarów 

hydrometrycznych prowadzonych w dłuższym okresie czasu jest niemal niemożliwa do ustalenia.  

Na podstawie analizy warunków topograficznych i litologicznych zlewni można przypuszczać, że 

jezioro stosunkowo szybko reaguje podniesieniem poziomu zwierciadła na nasilone opady 

atmosferyczne. Wahania te jednak nie mogą być zbyt duże z uwagi na dobrze wykształcone siedliska 

nympheidów. Wg Piaseckiego A. (2013)39 oscylują w granicach 0,3 m.  

Ograniczające infiltrację, słabo przepuszczalne utwory powierzchniowe silnie nachylonych 

stoków wysoczyzny morenowej przyspieszają spływ wód, pochodzących z intensywnych opadów 

atmosferycznych w kierunku subglacjalnej rynny jeziora, a w konsekwencji szybkie ich 

odprowadzenie poza zlewnię. Procentowy udział spływu śródpokrywowego w odpływie potamicznym  

jest w okresach wilgotnym stosunkowo niewielki. W okresach suchych odpływ powierzchniowy 

stopniowo zanika, a spływ niewielkiego odsetka wód infiltrujących (śródpokrywowy) występuje do 

momentu całkowitego ich wyczerpania, czego obrazem są liczne suche, koryta cieków i rowów 

melioracyjnych. Pomimo miejscami relatywnie głębokiego wcięcia w powierzchnię topograficzną , 

koryta te są silnie zarośnięte, pozbawione śladów przepływu, np. w postaci wysortowanego substratu 

piaszczystego na dnie. Opady o niskim natężeniu, szczególnie w okresie wegetacyjnym, 

spożytkowane są na produkcję biologiczną, a ich niewielka nadwyżka infiltruje do głębszych 

poziomów wodonośnych. 

Obecnie Skarlanka monitorowana jest w dwóch profilach wodowskazowych Państwowej 

Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW-PIB, zlokalizowanych na ujściu do jeziora Bachotek  

i na wypływie z tego jeziora. Obserwacje prowadzone są na obu stacjach od 2006 roku w ramach 

monitoringu jezior bilansowych IMGW-PIB. Ciągi pomiarowe ograniczone są do; lat 2010-2011 i 2014-

2016 dla stacji Bachotek 2, lat 2007-2011 i 2014-2016 dla stacji Tama Brodzka (tab.11). 

 

                                                                 
38Dynowska I., 1971 Typy reżimów rzecznych w Polsce, Prace IG UJ, Kraków  
39Piasecki A., 2013 Zmiany poziomu i powierzchni jezior w zlewni Drwęcy w latach 1910–2009, Współczesne problemy i kierunki badawcze 

w geografii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, ss. 195 – 205 
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Tabela 11. Charakterystyka stacji pomiarowych IMGW-PIB w zlewni rzeki Skarlanki 

Nazwa stacji Ciek Brzeg 
Kilometraż cieku  
wg MPHP 2010 

Okresy pomiarowe 

Bachotek 2 Skarlanka Lewy 5+340 
2010-2011,  

2014-2016 

Tama Brodzka Skarlanka Prawy 0+240 
2007-2011, 
2014-2016 

 

Pomimo relatywnie krótkich okresów pomiarowych (zaledwie 8 lat hydrologicznych  

w przypadku stacji Tama Brodzka i 5 lat dla stacji Bachotek), w okresach tych zanotowano zarówno 

lata wilgotne, jak i suche, co pozwala na określenie cech charakterystycznych reżimu hydrologicznego 

Skarlanki (ryc. 17). Należy przyjąć, że reżim ten w latach normalnych charakteryzuje się 

występowaniem jednego okresu wezbraniowego, przypadającego na przełom zimy i wiosny (miesiące 

II-V), a więc okres roztopowy i intensyfikacji opadów atmosferycznych  (śnieżno-deszczowy reżim 

zasilania). W latach wilgotnych obserwuje się drugi okres wezbraniowy letnio–jesienny, przypadający 

z reguły na okres od końca sierpnia do października. W latach suchych następuje wyraźne 

przesunięcie głównego okresu wezbraniowego w kierunku miesięcy zimowych  (I-II).  

 

 

Ryc. 17. Hydrogramy średnich miesięcznych przepływów Skarlanki w profilu Tama Brodzka  
[opracowanie własne na podstawie surowych danych IMGW-PIB] 
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Ryc. 18. Hydrogramy średnich miesięcznych przepływów Skarlanki w profilu Bachotek 2  
[opracowanie własne na podstawie surowych danych IMGW-PIB] 

 

Właściwa ocena warunków hydrologicznych zlewni, stanowi element kluczowy w ocenie 

obciążenia jeziora ładunkami zanieczyszczeń pochodzącymi ze źródeł obszarowych, tym samym 

określeniu wielkości presji obszarowych. W konsekwencji może mieć duży wpływ na ocenę 

zasadności wprowadzenia strefy ochronnej w zlewni Jeziora Skarlińskiego i ewentualnego jej zasięgu. 

Pierwotnie, z uwagi na krótkie okresy pomiarów wykonywanych w ramach obowiązków Państwowej 

Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej na Skarlance, przy ocenie warunków hydrologicznych brano 

pod uwagę możliwość wykorzystania wieloletnich ciągów wyników pomiarów hydrometrycznych, 

przeprowadzanych dla jej recypienta – rzeki Drwęcy. W szczególności brano pod uwagę wyniki 

pomiarów hydrometrycznych ze stacji Drwęca – Brodnica (dane od roku 1986), zlokalizowanej w km 

95+650 rzeki (IMGW 2004/2005)40. Na taki tok postępowania wskazywały m.in.; 

 praca Głazika R. i Pius B. (2008)41, w której górna zlewnia Skarlanki zaliczona został pod kątem 

zbieżności warunków hydrologicznych do obszaru odpowiadającego warunkom 

hydrologicznym wydzielonej zlewni różnicowej Drwęcy od przekroju Nowe Miasto Lubawskie 

do przekroju Brodnica, 

 nie wydzielenie Skarlanki jako odrębnej Scalonej Części Wód Powierzchniowych (SCWP)  

w pracach planistycznych związanych z wdrażaniem RDW i włączenie jej  do jednej ze zlewni 

różnicowych Drwęcy DW0303,  

 analiza warunków hydrologicznych na potrzeby dokumentacji do sporządzenia Planu Ochrony 

Rezerwatu Przyrody – Rzeka Drwęca na lata na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028. 

                                                                 
40Wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych  - etap II, 
praca zbiorowa pod kier.  Oddziału Morskiego w Gdyni, IMGW, 2004/2005  
41Głazik R. i Pius B., 2008, Wpływ zasobów wodnych dorzecza Drwęcy na reżim hydrologiczny rzeki w granicach rezerwatu „Rzeka Drwęca”, 

[w:] Partyka J., Pociask-Karteczka (red.),IGiGP UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków, 2008, s. 143–149 
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Bliższa analiza ww. materiałów, a także analiza innych danych wykorzystanych we 

wcześniejszej części niniejszego opracowania, wskazała jednak na zasadnicze rozbieżności w wielkości 

odpływów jednostkowych w zlewniach Skarlanki i wydzielonej zlewni różnicowej Drwęcy. Średnie 

odpływy jednostkowe w przypadku drugiej z wymienionych kształtowały się na poziomie znacznie 

przekraczającym 4 dm3/s/km2. Nawet dla roku suchego zawierały się w przedziale 4-5 dm3/s/km2 

(Głazika R. i Pius B., 2008). Dla roku średniego wartości te we wszystkich wskazanych źródłach 

oscylują w granicach od >4 (Plan ochrony… 2008) do >8 dm3/s/km2 (MGGP, 201042).Wartości te nie 

korespondują z danymi uzyskanymi z pomiarów bezpośrednich na stacjach hydrologicznych, 

zlokalizowanych w zlewni Skarlanki (tab. 12 i 13). Nie mają też potwierdzenia w wykonanych na 

potrzeby niniejszej pracy pomiarach terenowych (tab. 14), a także w szczegółowej analizie dorzecza 

Skarlanki wykonanej przez Głazika R. (1970). W ostatnim ze źródeł, autor wskazuje na występowanie 

niskich w stosunku do całego dorzecza Drwęcy odpływów jednostkowych (ustalonych na podstawie 

pomiarów bezpośrednich) na poziomie od 0,6  dm3/s/km2 – okres niżówkowy do 4,8 dm3/s/km2  

– wezbranie wiosenne. Wartości minimalne potwierdzono podczas pomiarów i obserwacji 

terenowych w czerwcu i sierpniu 2018 r. W związku z powyższym i mając na uwadze, że zmienność 

odpływów jednostkowych, wyrażona bezwymiarowym współczynnikiem C v jest dla tej części zlewni 

Drwęcy stosunkowo niewielka i wynosi 0,216 (Głazik R. i Pius B., 2008), przyjęto za wskazane 

wykorzystanie do dalszych obliczeń hydrologicznych, odpływów jednostkowych ustalonych wyłącznie 

na podstawie danych ze stacji pomiarowych: Bachotek 2 lub Tama Brodzka (tabele 12 i 13)  

i pomiarów własnych. 

 

Tabela 12. Średnie miesięczne odpływy jednostkowe ze zlewni rzeki Skarlanki do profilu Tama Brodzka [opracowanie własne 
na podstawie danych IMGW-PIB] 

Odpływy jednostkowe [l/s/km2] - rzeka; Skarlanka, profil; Tama Brodzka, kilometraż; 0+240, powierzchnia zlewni; A=234,24 km2 

Rok 
Rok hydrologiczny 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Zima Lato ROK 

2007 1,854 2,650 4,620 4,383 6,035 5,070 3,779 1,564 2,491 3,103 2,748 2,701 4,102 2,731 3,416 

2008 2,008 2,869 2,515 4,334 5,834 6,116 4,279 1,541 1,301 1,325 1,210 1,289 3,946 1,824 2,885 

2009 3,179 3,403 3,105 4,222 4,726 5,043 4,543 3,094 2,798 2,029 1,676 1,917 3,946 2,676 3,311 

2010 2,116 2,188 2,097 3,123 5,634 5,487 4,204 4,123 3,437 2,231 3,279 2,117 3,441 3,232 3,336 

2011 4,713 6,435 6,803 6,530 5,697 5,083 3,167 2,034 3,265 4,729 5,339 4,659 5,877 3,866 4,871 

2014 1,181 1,743 2,856 4,342 4,254 3,909 2,899 2,479 0,961 0,578 0,471 0,759 3,048 1,358 2,203 

2015 0,790 1,367 2,866 2,917 2,172 2,142 1,542 1,291 0,566 0,325 0,545 0,680 2,042 0,825 1,434 

2016 1,019 1,055 2,020 1,608 1,956 1,728 0,927 0,512 1,277 2,439 2,509 2,307 1,564 1,662 1,613 

Średnia 2,108 2,714 3,360 3,932 4,538 4,322 3,168 2,080 2,012 2,095 2,222 2,053 3,496 2,272 2,884 

 

 

                                                                 
42Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Po lsce 

ETAP I - Region wodny Dolnej Wisły, praca zbiorowa pod kier. Hobot A., 2010, MGGP Kraków 
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Tabela 13. Średnie miesięczne odpływy jednostkowe ze zlewni rzeki Skarlanki do profilu Bachotek 2 [opracowanie własne na 
podstawie danych IMGW-PIB] 

Odpływy jednostkowe [l/s/km2] - rzeka; Skarlanka, profil; Bachotek 2, kilometraż; 5+340, powierzchnia zlewni; A=216,08 km 2 

Rok 
Rok hydrologiczny 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Zima Lato ROK 

2010 2,044 2,097 1,805 3,934 6,233 8,486 6,324 4,434 4,314 3,817 4,990 4,565 4,100 4,741 4,420 

2011 5,251 7,181 8,048 7,975 7,064 6,084 2,845 2,076 2,845 5,648 5,759 3,767 6,934 3,823 5,379 

2014 1,330 1,705 2,669 4,678 4,171 2,869 2,605 2,485 1,061 0,702 0,554 0,955 2,904 1,394 2,149 

2015 1,300 1,669 3,398 3,825 2,738 2,701 1,512 1,035 0,823 0,567 0,744 0,914 2,605 0,932 1,769 

2016 1,648 1,665 1,921 1,733 1,932 1,907 1,548 1,424 1,603 2,100 2,545 1,645 1,801 1,811 1,806 

Średnia 
(rok norm.) 

2,314 2,865 3,568 4,429 4,429 4,410 2,966 2,291 2,129 2,568 2,920 2,369 3,669 2,541 3,104 

 

Co do zasady, w obliczeniach hydrologicznych powinno się wykorzystywać dane ze stacji o jak 

najdłuższym okresie pomiarowym, w tym wypadku stacją taką jest Tama Brodzka. Niemniej jednak, 

po szczegółowej analizie porównawczej hydrogramów średnich miesięcznych przepływów, 

opracowanych na podstawie danych pomiarowych z obu stacji IMGW-PIB dla każdego dostępnego 

roku hydrologicznego (ryc. 19 i 20), stwierdzono ewidentny wpływ jeziora Bachotek na kształtowanie 

odpływu rzecznego wód Skarlanki w przekroju Tama Brodzka. Zauważalna transformacja przepływu 

dotyczy w szczególności odpływu wód wezbraniowych. Odpływ trwa dłużej niż w przypadku wezbrań 

notowanych w przekroju Bachotek 2, obejmując większa część okresu wegetacyjnego, co  

w przypadku wyboru danych z Tamy Brodzkiej może przełożyć się na nieuzasadnione zwiększenie 

odpływów, a w konsekwencji ładunków zanieczyszczeń wnoszonych do Jeziora Skarlińskiego. 

Wydłużenie czasu odpływu może też być częściową konsekwencją podpiętrzenia w roku 1995 Jeziora 

Bachotek przy pomocy jazu ograniczającego wlewy do jeziora zanieczyszczonych wód wezbraniowych 

Drwęcy (Pius B.43). W związku z powyższym do dalszych obliczeń, w tym dookreślenia rozkładu 

miesięcznego przepływów wybrano dane pomiarowe z profilu hydrometrycznego Bachotek 2.  

 

                                                                 
43 Pius B., 2012, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1: 50 000, Arkusz N-34-99-B Brodnica, UMK Toruń  
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Ryc. 19. Hydrogramy średnich miesięcznych przepływów Skarlanki w profilu  Tama Brodzka 
 [opracowanie własne na podstawie surowych danych IMGW-PIB] 

 

 

Ryc. 20. Hydrogramy średnich miesięcznych przepływów Skarlanki w profilu Bachotek 2  
[opracowanie własne na podstawie surowych danych IMGW-PIB] 
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WYNIKI POMIARÓW HYDROMETRYCZNYCH I OBSERWACJI TERENOWYCH 

Pomiary hydrometryczne na ciekach odwadniających zlewnie cząstkowe wykonano metodą 

młynkową, młynkiem elektromagnetycznym przeznaczonym do pomiarów przepływów w ciekach 

zarastających o niskich prędkościach przepływu wody i laminarnym ruchu jej cząsteczek.  Pomiary 

wykonano metodą wielopunktową, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Państwowej Służbie 

Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW-PIB.  

Wstępnie założono wykonanie pomiarów w 12 profilach hydrometrycznych; 6 podstawowych  

i 6 ekspedycyjnych (rozdz. 4.2.4.3. - Wyznaczenie profili pomiarowych). Z uwagi na braki wody  

w korytach, rzeczywiste pomiary udało się wykonać zaledwie na 3 z nich. Dla jednego z profili 

ustalono wartość przepływu w sposób szacunkowy. Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 14. 

 

Tabela 14. Wyniki pomiarów hydrometrycznych wykonanych w dniach 21-22 sierpnia 2018 r. 

Parametry 
pomiaru 

Jedn. 
Profile pomiarowe 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
Re1 – 
Re6 

F m2 0,15 0,03 
Su

ch
e 

ko
ry

to
 

0,03 

P
rz

ep
ły

w
 

o
sz

ac
o

w
an

y 

Su
ch

e 
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ry
to

 

Su
ch

e 
ko

ry
ta

 

B m 1,3 0,53 0,8 

Tśr m 0,12 0,06 0,04 

Tmax m 0,21 0,12 0,08 

Vśr m/s 0,128 0,219 0,19 

Vmax m/s 0,168 0,267 0,236 

Q m3/s 0,019 0,007 0,006 0,005 

q* dm3/s/km2 0,554 2,690 1,465 1,134 

*obliczenia wykonywano z dokładnością do 6 miejsc po przecinku 

 

Dla profilu R-5 – odpowiadającemu ujściu Skarlanki do Jeziora Skarlińskiego, nie było możliwe 

wykonanie pomiaru rzeczywistego z uwagi na pozorną stagnację wody w korycie (prędkości poniżej 

czułości urządzenia pomiarowego). Stwierdzone podczas prac terenowych podpiętrzenie wód 

(działalność bobrów, zawały w korycie), dotyczyło niemal całego koryta Skarlanki. Ciek miejscami miał  

charakter rozlewiska z dobrze rozwiniętymi procesami biologicznymi co, wykluczało też możliwość 

poboru prób do analiz laboratoryjnych. Pomimo „optycznej” stagnacji, sączenie wody przez 

poszczególne przegrody miało miejsce na co wskazywał rozkład substratu organicznego  

i piaszczystego w obrębie ujścia cieku do jeziora. Do oszacowania przepływu przyjęto następujące 

założenia: 

 niezakłócony odpływ jednostkowy z terenu zlewni jest zbliżony do średniego odpływu 

jednostkowego ze zlewni cząstkowej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie zlewni 

źródłowej Skarlanki (zlewnia Marzęcickiej Strugi), o podobnie urozmaiconych warunkach 

morfologicznych (rozdz. 4.2.2), tj. obecność mozaiki osadów mineralnych (lodowcowych, 

wodnolodowcowych, deluwialnych i organicznych), 

 wielkość niezakłóconego odpływu jednostkowego należy ograniczyć ze względu na straty  

ze zwiększonej powierzchni parowania z wolnego zwierciadła wody.  



Dokumentacja na potrzeby ustanowienia  obszaru ochronn ego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

64 

 

Obliczony na podstawie pierwszego z założeń niezakłócony odpływ jednostkowy ze zlewni 

wyniósł 1,465dm3/s/km2, tj. Q=0,0068 m3/s.  

Straty na zwiększone parowanie obliczono na podstawie średniej wielkości parowania  

z wolnej powierzchni wody, ustalonej w pracach bilansowych Służby Limnologicznej IMGW-PIB44 dla 

sierpnia (średnia 2005-2009 – Stacja Limnologiczna UG Borucino) na poziomie ca 105 mm/m-c 

(Chmal M., 2015)45. Na podstawie obserwacji terenowych oraz analizy dostępnych ortofotomap, 

stwierdzono, że w wyniku podpiętrzenia wód powstały rozlewiska  o łącznej powierzchni 0, 7841 ha. 

Objętość wody parującej z wolnej powierzchni wody w ciągu sekundy wynosi - 0,0039 m3/s/ha (dla 

105 mm), czyli łącznie dla wszystkich rozlewisk ca 0,0015 m3/s. Z tego wynika, że szacunkowy 

przepływ w profilu R5 (ujście Skarlanki) wynosi Q=(0,0068-0,0015) m3/s = 0,0053 m3/s. Odpowiednio 

dla całej zlewni o łącznej powierzchni A=4,64 km2 odpływ jednostkowy wynosi q = 1,134 dm3/s/km2. 

Szacunkowej oceny przepływu metodą pływakową, dokonano też w odniesieniu do wypływu  

Skarlanki z Jeziora Skarlińskiego, po zakończeniu wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 

2018 r. Wartość uzyskanego tą metodą przepływu wyniosła 0,032 m3/s (q=0,932 dm3/s/km2). Jest to 

jednak wartość orientacyjna, mogąca służyć jedynie do celów porównawczych.  

 

USTALENIE ŚREDNICH MIESIECZNYCH PRZEPŁYWÓW W ZLEWNIACH CZĄSTKOWYCH 

Do oceny wielkości rocznego i sezonowego obciążenia Jeziora Skarlińskiego ładunkami 

zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, konieczne jest oszacowanie wielkości średnich odpływów 

miesięcznych w poszczególnych zlewniach cząstkowych jeziora dla roku normalnego.  

 

I. Zlewnie kontrolowane 

We wcześniejszej części rozdziału jako podstawę do obliczeń hydrologicznych wskaz ano dane 

pochodzące ze stacji IMGW-PIB Bachotek 2. Materiałem wyjściowym do ustalenia rocznego rozkładu 

odpływu jednostkowego/przepływów będą wyniki pomiarów terenowych i szacunków przepływu 

przeprowadzone dla wydzielonych części zlewni całkowitej Jeziora Skarlińskiego.  

Ze względu na zaledwie jedną, dostępną wartość przepływu dla każdego profilu zamykającego 

zlewnię elementarną oraz panujące w roku 2018 warunki atmosferyczne, uzyskane wyniki przyjęto 

jako charakterystyczne dla przepływów sierpniowych w okresie suchym i odniesiono do przepływów  

z roku najbardziej zbliżonego pod względem hydrologicznym i pluwialnym (długi letni okres suchy po 

obfitującym w opady atmosferyczne okresie wiosennym) . Jedynym rokiem pomiarowym dla ww. 

stacji IMGW-PIB odpowiadającym postawionym założeniom był suchy rok hydrologiczny 2015 (tab. 

15). 

 

 

 

 

                                                                 
44w pracach tych uczestniczyli autorzy opracowania 
45 Chmal M., 2015, Parowanie z powierzchni wody na jeziorach sieci ewaporometrycznej PSHM/IMGW w latach 2005-2009, [w:] Rösler A. 
(red.), 40 Lat nad Sławą – O Stacji Hydrologicznej w Radzyniu im. Prof. Zbigniewa Pasławskiego, Zeszyt Hydrologiczno-Meteorologiczny, UM 

w Sławie, Sława  
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Tabela 15. Odpływy jednostkowe dla lat suchych wilgotnych i normalnych [opracowano na podstawie danych IMGW -PIB] 

Rok 
hydro 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X ROK 

q [dm3/s/km2] 

2010 2,044 2,097 1,805 3,934 6,233 8,486 6,324 4,434 4,314 3,817 4,990 4,565 4,420 

2011 5,251 7,181 8,048 7,975 7,064 6,084 2,845 2,076 2,845 5,648 5,759 3,767 5,379 

2014 1,330 1,705 2,669 4,678 4,171 2,869 2,605 2,485 1,061 0,702 0,554 0,955 2,149 

2015 1,300 1,669 3,398 3,825 2,738 2,701 1,512 1,035 0,823 0,567 0,744 0,914 1,769 

2016 1,648 1,665 1,921 1,733 1,932 1,907 1,548 1,424 1,603 2,100 2,545 1,645 1,806 

SSq 2,314 2,865 3,568 4,429 4,429 4,410 2,966 2,291 2,129 2,568 2,920 2,369 3,105 

q char. [dm3/s/km2] 

SSq 2,314 2,865 3,568 4,429 4,429 4,410 2,966 2,291 2,129 2,568 2,920 2,369 3,105 

Rok suchy 1,300 1,671 3,397 3,823 2,740 2,703 1,513 1,037 0,824 0,569 0,745 0,912 1,769 

Rok wilg. 5,251 7,181 8,048 7,975 7,064 6,084 2,845 2,076 2,845 5,648 5,759 3,767 5,379 

2018 - exp x x x x x x x 0,932* x 0,554 x x x 

*) oszacowano na podstawie metody pływakowej 

 

Zbliżone wartości odpływu jednostkowego w dwóch terminach pomiarowych z roku 2018  

i średnich miesięcznych, wskazują na możliwość przyjęcia tego roku jako roku porównawczego, 

odpowiadającego warunkom hydrologicznym panującym w roku 2018, mogącego posłużyć do 

obliczeń charakterystycznego rozkładu miesięcznego odpływów ze zlewni całkowitej i zlewni 

elementarnych. W celu ustalenia wartości charakterystycznych odpływu dla roku normalnego za 

dane wyjściowe należy przyjąć pomierzone odpływy jednostkowe dla roku najbardziej zbliżonego do 

normalnego z okresów pomiarowych 2010-2011 i 2014-2016. Z uwagi na wystąpienie ekstremalnie 

wysokich przepływów wód w latach 2010-2011 (powódź zimowa w Polsce), średnich miesięcznych 

odpływów z dostępnych lat pomiarowych nie można przyjąć za wartości charakterystyczne dla roku 

normalnego. Kryteria roku normalnego według klasyfikacji Koczorowskiej 46, opartej na rozkładzie 

czasowym i wielkości opadów atmosferycznych spełnia rok 2014. Informacja taka została zawarta 

m.in. w sprawozdaniu pn. Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2014-201547, 

opracowanym na podstawie pełnych danych meteorologicznych i hydrologicznych  

dla reprezentatywnych stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej  

z całej Polski. To samo źródło podaje, że pod względem zasobności wód rok 2014 został 

zakwalifikowany jako przeciętny. Rok 2015 natomiast został w obu tych klasyfikacjach uznany za 

suchy (ibidem).  

Dalsze obliczenia dla celów porównawczych prowadzono zarówno dla roku suchego, jak i dla 

roku normalnego. 

 

 

 

 

                                                                 
46 Kaczorowska Z., 1962, Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii, Prace Geograficzne, nr 33., 
Warszawa, ss. 109  
47 Gajda M., 2016, Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2014-2015, Informacja ministra właściwego ds. gospodarki 

wodnej dla Sejmu Rzeczypospolitej, http://orka.sejm.gov.pl/ - dostęp 24 sierpnia 2018 r.  
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Tabela 16. Zestawienie przyjętych do obliczeń rozkładu miesięcznego przepływów i odpływów jednostkowych danych 
charakterystycznych SQ i Sq dla roku suchego oraz roku normalnego- rzeka Skarlanka w profilu Bachotek 2 [opracowanie 

własne na podstawie danych IMGW-PIB] 

Rok hydrologiczny XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X ROK 

Q char. [m3/s] 

Rok normalny 0,500 0,619 0,771 0,957 0,957 0,953 0,641 0,495 0,460 0,555 0,631 0,512 0,671 

Rok suchy 0,281 0,361 0,734 0,826 0,592 0,584 0,327 0,224 0,178 0,123 0,161 0,197 0,382 

q char. [dm3/s/km2] 

Rok normalny 2,314 2,865 3,568 4,429 4,429 4,410 2,966 2,291 2,129 2,568 2,920 2,369 3,105 

Rok suchy 1,300 1,671 3,397 3,823 2,740 2,703 1,513 1,037 0,824 0,569 0,745 0,912 1,769 

 

W celu określenia rozkładu miesięcznego przepływów w profilu zamykającym zlewni ę 

całkowitą jeziora (wypływ Skarlanki z Jeziora Skarlińskiego), wykorzystano wzór stosowany do 

ustalenia przepływów w zlewniach niekontrolowanych w oparciu o miarę podobieństwa odpływów 

jednostkowych i ekstrapolację hydrologiczną. 

 

[wzór 1] – ekstrapolacja hydrologiczna48 
n

o

x
ox

A

A
QkQ 








 **

 
dla k = qx/qo, a qo≠qx, 

gdzie: 
qo – odpływ jedn. w zlewni  kontrolowanej, 

qx – odpływ jedn. w zlewni  anal izowanej, 

k – współczynnik miary podobieństwa odpływów, 

Qo – przepływ w zlewni  kontrolowanej, 

Qx – przepływ w zlewni  anal izowanej, 

Ao – pow. zlewni  kontrolowanej, 

Ax – pow. zlewni  anal izowanej 

n – wykładnik potęgowy równy 1 przy anal izie przepływów średnich i  niskich.  

 

Tabela 17. Średnie miesięczne przepływy (SQ) Skarlanki w profilu zamykającym zlewnię całkowitą Jeziora Skarlińskiego  

[opracowanie własne] 

Rok hydr. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Zima Lato ROK 

Średnie miesięczne przepływy (SQ) Skarlanki w profilu zamykającym zlewnię całkowitą Jeziora Skarlińskiego  [m3/s] 

Rok 
normalny 

0,077 0,096 0,119 0,148 0,148 0,147 0,099 0,076 0,071 0,086 0,097 0,079 0,122 0,085 0,104 

Rok suchy 0,043 0,056 0,113 0,128 0,091 0,090 0,051 0,035 0,027 0,019 0,025 0,030 0,087 0,031 0,059 

Średnie miesięczne odpływy jedn. (Sq) Skarlanki w profilu zamykającym zlewnię całkowita Jeziora Skarlińskiego q char. [dm3/s/km2] 

Rok 
normalny 

2,251 2,786 3,471 4,308 4,308 4,290 2,885 2,228 2,071 2,498 2,840 2,305 3,569 2,471 3,020 

Rok suchy 1,265 1,625 3,304 3,718 2,665 2,629 1,472 1,008 0,801 0,554 0,725 0,887 2,534 0,908 1,731 

*) Na czerwono zaznaczono wyniki pomiarów rzeczywistych  dla roku 2018 na wypływie Skarlanki z jeziora i odpowiadająca im wartość z 
roku suchego dla profilu Bachotek 2 

                                                                 
48 Byczkowski 1999, Hydrologia, t. I i II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
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Na podstawie uzyskanych wyników przepływów dla roku suchego i roku normalnego określono 

rozkład wskaźnika przepływu i k’i dla poszczególnych miesięcy w celu dokonania obliczeń 

miesięcznych rozkładów przepływu dla poszczególnych zlewni cząstkowych,  korzystając ze 

zmodyfikowanego wzoru: 

 

[wzór 2] – współczynnik do obliczeń miesięcznego rozkładu przepływów 49 

 12....3,2,1'  ik
SQ

Q

i
xi

 
gdzie: 

k’i– współczynnik dla  danego mies iąca, 

Qxi - przepływ w zlewni  kontrolowanej dla  mies iąca  „ i”, 

SQ – przepływ średni , 

 

iloraz Qxi/SQ zamieniono na Qxi/Q2018, gdzie; Q2018 – pomiar z sierpnia 2018 – przyjęty za 

charakterystyczny dla sierpnia roku suchego. 

 

Tabela 18. Współczynniki rozkładu miesięcznego przepływów  względem wartości ustalonych dla pomiarów sierpniowych 

k’i* 
Miesiące 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

k'i–dla Q w roku 
średnim 

0,901 1,115 1,389 1,724 1,724 1,717 1,155 0,892 0,829 1,000 1,137 0,923 

k'i–dla Q w roku 
suchym 

2,285 2,935 5,967 6,715 4,813 4,748 2,659 1,821 1,447 1,000 1,309 1,602 

*)obliczenia prowadzono dla większej liczby miejsc po przecinku  

 

Otrzymane wartości współczynników k’ i wykorzystano do określenia miesięcznych i sezonowych 

rozkładów przepływu w zlewniach kontrolowanych. Wyniki obliczeń dla roku normalnego i suchego 
zamieszczono w tabelach poniżej. 

 

Tabela 19. Średnie miesięczne odpływy z cząstkowych zlewni kontrolowanych Jeziora Skarlińskiego dla roku normalnego 

[opracowanie własne] 

Zlewnia  
Średnie miesięczne i roczne odpływy ze zlewni cząstkowych dla roku normalnego  [m3/s]* 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Zima  Lato ROK 

Skarlanka 0,0214 0,0265 0,0330 0,0409 0,0409 0,0407 0,0275 0,0212 0,0197 0,0237 0,0270 0,0219 0,034 0,023 0,029 

Marzęcicka 

Struga 
0,0244 0,0302 0,0376 0,0466 0,0466 0,0465 0,0313 0,0242 0,0225 0,0271 0,0308 0,0250 0,039 0,027 0,033 

Dopływ z 

Mikołajek 
0,0284 0,0352 0,0439 0,0544 0,0544 0,0542 0,0365 0,0282 0,0262 0,0316 0,0359 0,0292 0,045 0,031 0,038 

*) obliczenia prowadzono do większej liczby miejsc po przecinku 

 

                                                                 
49 Ciepielowski, 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa 
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Tabela 20. Średnie miesięczne odpływy z cząstkowych zlewni kontrolowanych Jeziora Skarlińskiego dla roku suchego 
[opracowanie własne] 

Zlewnia  
Średnie miesięczne i roczne odpływy ze zlewni cząstkowych dla roku suchego  [m3/s]* 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Zima  Lato ROK 

Skarlanka 0,0120 0,0154 0,0314 0,0353 0,0253 0,0250 0,0140 0,0096 0,0076 0,0053 0,0069 0,0084 0,024 0,009 0,016 

Marzęcicka 
Struga 

0,0137 0,0176 0,0358 0,0403 0,0289 0,0285 0,0159 0,0109 0,0087 0,0060 0,0078 0,0096 0,027 0,010 0,019 

Dopływ z 
Mikołajek 

0,0160 0,0205 0,0418 0,0470 0,0337 0,0332 0,0186 0,0127 0,0101 0,0070 0,0092 0,0112 0,032 0,011 0,022 

*) obliczenia prowadzono do większej liczby miejsc po przecinku  
- kolor czerwony – wartości zmierzone 

 

II. Zlewnie niekontrolowane 

Dla zlewni bezpośredniej (zl. cząstkowe; od bezp.-1 do bezp.-6) oraz zlewni Dopływu z jez. Wieczorek 

i dopływu ze Skarlina przyjęto odmienną metodę postępowania.  

Dla okresu zimowego (XI-IV) z uwagi na zamróz gruntu i występującą pokrywę śnieżną przyjęto 

analogiczny tok obliczeń jak w przypadku zlewni kontrolowanych (z wykorzystaniem współczynnika 

k’i), ale w odniesieniu do przepływów obliczonych dla okresu letniego (V-X). Obliczenia te oparto na 

metodzie empirycznej bazującej na wielkości opadu efektywnego. Z uwagi na brak danych 

szczegółowych dotyczących warunków meteorologicznych, oparto się na wartościach uśrednionych 

opadu dla najbliżej położonej stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Iławie. Wybrano dedykowaną 

okresom wezbraniowym metodę SCS50, w której przyjmuje się, że wezbranie (w tym konkretnym 

przypadku spływ powierzchniowy) rozpoczyna się wówczas, gdy wysokość opadu przekroczy 

wysokość warstwy wody zatrzymanej w procesach intercepcji, retencji powierzchniowej i infiltracji 

przed rozpoczęciem odpływu powierzchniowego51. Dodatkową zaletą tej metody jest uwzględnienie 

w obliczeniach typów glebowych, zgodnych z podziałem stosowanym przez Polskie Towarzystwo 

Gleboznawcze52, form użytkowania terenu oraz panujących warunków hydro logicznych. Opierając się 

na Soczyńskiej U. (1997) w pierwszej kolejności określono retencję maksymalną (S) poszczególnych 

zlewni cząstkowych korzystając z wzoru: 

[wzór 3] – retencja maksymalna 

25,4*(1000/(CN-10)) 

gdzie: 

S – retencja  maksymalna, 

CN – CurveNumber – bezwymiarowy parametr określany dla zlewni z długimi ciągami pomiarowymi na podstawie danych 

rzeczywistych, dla  pozostałych zlewni  okreś lany ekspercko na  podstawie tabl ic.  

 

Wartość parametru CN dla poszczególnych zlewni określono na podstawie, dostosowanych do 

polskich warunków, tablic typów glebowych (A, B, C, D). Typy gleb występujących w zlewni Jeziora 

Skarlińskiego określono na podstawie Mapy glebowo-rolniczej w skali 1:500 000 z klasyfikacją gleb 

wg IUNG-PIB. Dominujący typ gleb; gl-gliny lekkie, zaliczono do grupy C, niewielkie fragmenty 

obszaru piaszczystego w zachodniej części zlewni cząstkowych; bezp. - 1 i dopływu ze Skarlina;  

pl – piaski luźne do grupy A.  

                                                                 
50 Soil Conservation Services – Soczyńska U. red., (1997), Hydrologia dynamiczna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa  
51 Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 
52 Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:500 000 IUNG-PIB 
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Na podstawie warstwy przestrzennej form użytkowania terenu (rozdz. 4.5) ustalono odsetek 

poszczególnych powierzchni użytkowych w celu przypisania im wyjściowej wartości CN dla średnich 

warunków hydrologicznych (CN II) wg następujących założeń:  

1) grunty orne (R) – uprawy rzędowe z dominacją zbóż – CN II dla grupy Ci  złych warunków 

hydrologicznych = 84, 

2) łąki (Ł) – CN II dla grupy C = 71, 

3) pastwiska (P) – CN II dla grupy C i średnich warunków hydrologicznych (uwzględniono 

warunki litologiczne obszarów na których występuje ta forma użytkowania) = 78,  

4) lasy i zadrzewienia (Ls)  – dla tej formy użytkowania skorzystano z wyników badań  

Okońskiego B. i Milera A.T. (2010)53. Tereny leśne przypisano kategorii drzewostanów  

o zagęszczeniu średnim – 0,5 tj.; dla grupy A  - CN II = 74,1, dla grupy C - CN II = 96,3, 

5) obszary osiedlowe wiejskie Okońskiego i Milera (ibidem) – dla grupy C – CN = 82, 

6) dla wód CN II = 100.  

Dla każdej zlewni cząstkowej określono wartość średnią ważoną wskaźnika, a następnie na podstawie 

wartości CN II, z tablic CSC–CN określono wartości CN I, charakterystyczne  dla poziomu I (AMC – 

Antecedent Moisture Conditions). Na podstawie wzoru [3] obliczono wartość retencji maksymalnej  

S oraz niezbędnej do dalszych obliczeń straty początkowej I a (Initial abstraction), stanowiącej 0,2S 

(Soczyńska U. 1997).  

 

Otrzymane wartości CN II (średnie), CN I dla słabych warunków wilgotnościowych - odpowiadających 

rzeczywistym warunkom zlewniowym oraz straty początkowej Ia zamieszczono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 21. Zestawienie parametrów obliczeniowych opadu efektywnego wg metody SCS 

Nazwa zlewni Pow. zlewni 
CN 

(II AMC) 
CN 

(I AMC) 
S Ia = 0,2S 0,8S 

Bezp.-1 0,675 82 66 130,8 26,2 104,7 

Bezp.-2 9,387 84 68 119,5 23,9 95,6 

Bezp.-3 3,783 83 67 125,1 25,0 100,1 

Bezp.-4 0,834 84 68 119,5 23,9 95,6 

Bezp.-5 0,747 83 67 125,1 25,0 100,1 

Bezp.-6 0,618 82 66 130,8 26,2 104,7 

Dopł. z jez. Wieczorek 2,555 84 68 119,5 23,9 95,6 

Dopł. ze Skarlina  1,839 84 68 119,5 23,9 95,6 

 

Na podstawie otrzymanych danych obliczono wartości opadu efektywnego interpretowanego jako 

warstwę wody [mm], pokrywającą równomiernie powierzchnię zlewni – odpowiadającą odpływowi 

powierzchniowemu (ibidem) wg wzoru: 

[wzór 4] – opad efektywny 

                                                                 
53 Okoński B., Miler A.T., 2010, Adaptacja metody SCS-CN dla obliczania opadu efektywnego w zlewniach leśnych, [w:] Więzik B. (red.), 

Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, Edition: vol. 68, tom I, Publisher: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, ss. 141-151 
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gdzie: 
S – retencja  maksymalna, 

P – opad zmierzony. 

 

Otrzymane wartości przeliczono następnie na odpowiadające im wartości przepływu (SQ m
54) dla 

okresu letniego (rok normalny). Średnie wartości odpływu dla sierpnia posłużyły jednocześnie do 

wyznaczenia SQm dla miesięcy zimowych w oparciu o wskaźnik rozkładu odpływu  k’i [wzór 2].  

Zestawienie odpływów ze wszystkich zlewni cząstkowych  dla roku normalnego wraz określeniem 

procentowego udziału poszczególnych zlewni w powierzchniowym zasilaniu jeziora Skarlińskiego 

zamieszczono na w tab. 22 i na ryc. 21. 

 

Tabela 22. Średnie miesięczne przepływy (SQ) w zlewniach niekontrolowanych dla roku normalnego  [m3/s] 

Zlewnia  
Średnie miesięczne przepływy dla roku normalnego  [m3/s] 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Zima  Lato ROK 

Zl
e

w
n

ia
 b

e
zp

o
śr

e
d

n
ia

 Bezp. 1 0,0002 0,0002 0,0003 0,0004 0,0004 0,0004 0,0001 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,000 0,000 0,0003 

Bezp. 2 0,0032 0,0039 0,0049 0,0061 0,0061 0,0061 0,0019 0,0071 0,0054 0,0035 0,0032 0,0019 0,005 0,004 0,004 

Bezp. 3 0,0012 0,0015 0,0018 0,0023 0,0023 0,0022 0,0007 0,0027 0,0020 0,0013 0,0012 0,0007 0,002 0,001 0,002 

Bezp. 4 0,0003 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005 0,0002 0,0006 0,0005 0,0003 0,0003 0,0002 0,000 0,000 0,0004 

Bezp. 5 0,0002 0,0003 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0001 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0,000 0,000 0,0003 

Bezp. 6 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0001 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,000 0,000 0,0002 

Dopływ ze 
Skarlina 

0,0009 0,0011 0,0013 0,0017 0,0017 0,0016 0,0005 0,0019 0,0015 0,0010 0,0009 0,0005 0,001 0,001 0,001 

Dopływ z jez. 

Wieczorek 
0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0012 0,0012 0,0004 0,0014 0,0011 0,0007 0,0006 0,0004 0,001 0,001 0,001 

Skarlanka 0,0214 0,0265 0,0330 0,0409 0,0409 0,0407 0,0275 0,0212 0,0197 0,0237 0,0270 0,0219 0,034 0,023 0,029 

Marzęcicka 

Struga 
0,0244 0,0302 0,0376 0,0466 0,0466 0,0465 0,0313 0,0242 0,0225 0,0271 0,0308 0,0250 0,039 0,027 0,033 

Dopływ z 
Mikołajek 

0,0284 0,0352 0,0439 0,0544 0,0544 0,0542 0,0365 0,0282 0,0262 0,0316 0,0359 0,0292 0,045 0,031 0,038 

Razem 0,081 0,100 0,125 0,155 0,155 0,154 0,099 0,089 0,080 0,090 0,100 0,080 0,128 0,090 0,109 

 

 

                                                                 
54SQm – średni odpływ miesięczny 
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Ryc. 21. Udział zlewni cząstkowych w rocznym zasilaniu powierzchniowym jeziora 

 

Na podstawie otrzymanych wyników odpływów ze zlewni niekontrolowanych dla roku normalnego, 

stosując metodę analogu hydrologicznego, obliczono wyniki odpływów ze zlewni niekontrolowanych 

w roku suchym.  Zestawienie odpływów ze wszystkich zlewni cząstkowych  dla roku zamieszczono na 
w tab. 23. 

 

Tabela 23. Średnie miesięczne przepływy (SQ) w zlewniach niekontrolowanych dla roku suchego  [m3/s] 

Zlewnia  
Średnie miesięczne przepływy dla roku suchego  [m3/s] 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Zima  Lato ROK 

Zl
e

w
n

ia
 b

e
zp

o
śr

e
d

n
ia

 

Bezp. 1 0,0001 0,0001 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0002 

Bezp. 2 0,0018 0,0023 0,0047 0,0053 0,0038 0,0037 0,0010 0,0032 0,0021 0,0008 0,0008 0,0007 0,0036 0,0014 0,0025 

Bezp. 3 0,0007 0,0009 0,0017 0,0019 0,0014 0,0014 0,0003 0,0012 0,0008 0,0003 0,0003 0,0003 0,0013 0,0005 0,0009 

Bezp. 4 0,0002 0,0002 0,0004 0,0005 0,0003 0,0003 0,0001 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0002 

Bezp. 5 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0002 

Bezp. 6 0,0001 0,0001 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0001 

Dopływ ze 

Skarlina 
0,0005 0,0006 0,0013 0,0014 0,0010 0,0010 0,0003 0,0009 0,0006 0,0002 0,0002 0,0002 0,0010 0,0004 0,0007 

Dopływ z jez. 
Wieczorek 

0,0004 0,0004 0,0009 0,0010 0,0007 0,0007 0,0002 0,0006 0,0004 0,0002 0,0002 0,0001 0,0007 0,0003 0,0005 

Skarlanka 0,0120 0,0154 0,0314 0,0353 0,0253 0,0250 0,0140 0,0096 0,0076 0,0053 0,0069 0,0084 0,0241 0,0086 0,0164 

Marzęcicka 
Struga 

0,0137 0,0176 0,0358 0,0403 0,0289 0,0285 0,0160 0,0109 0,0087 0,0060 0,0079 0,0096 0,0274 0,0098 0,0186 

Dopływ z 

Mikołajek 
0,0160 0,0205 0,0418 0,0470 0,0337 0,0332 0,0186 0,0128 0,0101 0,0070 0,0092 0,0112 0,0320 0,0115 0,0218 

Razem 0,045 0,058 0,119 0,134 0,096 0,095 0,051 0,040 0,031 0,020 0,026 0,031 0,0911 0,0330 0,0621 

Uwaga; kolor czerwony - wartości zmierzone lub oszacowane 
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UPROSZCZONY BILANS WODNY 

W celu określenia udziału zasilania podziemnego Jeziora Skarlińskiego sporządzono szacunkowy 

bilans wodny jeziora, oparty na obowiązującym równaniu bilansowym zaproponowanym przez 
Bajkiewicz-Grabowską (1982)55 

[wzór 5] – równanie bilansowe 

 

gdzie: 

Pj – opad na powierzchnię jeziora, 
Ej – parowanie z powierzchni jeziora, 
Hd – suma dopływu rzecznego, 
Hw – odpływ z jeziora, 
ΔZpd. – wypadkowa zasilania podziemnego 
ΔRj – zmiany retencji 

 

Przy założeniu, że ΔRj  dla roku normalnego = const. (małe wahania zwierciadła, próg stabilizujący)  

i po przekształceniu wzoru, przyjmuje on postać; 

 

Zakładając stałe ciśnienie hydrostatyczne w II i I II czwartorzędowym międzyglinowym poziomie 

wodonośnym zasilającym jezioro (zwierciadła napięte rozdz. 4.2.3), za okresy, w których następuje 

jednoznaczne uruchomienie odpływu potamicznego (powierzchniowy + gruntowy) należy przyjąć 

miesiące z ujemną wypadkową zasilania podziemnego (ΔZpd.<0 – odpływ podziemny/infiltracja, 

ΔZpd.>0 – drenaż/zasilanie podziemne). 

 

Z uwagi na brak rzeczywistych danych pomiarowych za dane wejściowe przyjęto następujące 

dostępne dane: 

P – dla roku normalnego – średnią wielkość opadów atmosferycznych dla stacji IMGW-PIB w Brodnicy 

(źródło; 2015 – Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iława …), 

P – dla roku suchego 2015 – wielkość rzeczywistych opadów z najbliżej położonej stacji IMGW-PIB  
z publicznie dostępnymi i publikowanymi danymi (Toruń),  

Hd – wyniki obliczeń wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania dla zlewni cząstkowych (dla 
roku suchego i normalnego), 

Ej – parowanie z wolnej powierzchni wody dla: 

 miesięcy zimowych – ustalono uwzględniając stosunkowo małą różnorodność parowania 

zimowego z powierzchni wody w skali kraju i niewielkiej wartości bezwzględnej,  

na podstawie obliczeń wykonanych w Centrum Limnologii i Ewaporometrii w Poznaniu, 

Stacji Hydrologicznej w Radzyniu dla wielolecia 1976-2005 [źródło; Chmal T.,2015]56 

                                                                 
55Bajkiewicz-Grabowska E., 1982, Wymiana wody w akwenach jeziornych (na przykładzie jeziora Wigry), Przegl. Geofiz., R. XXVII, z. 3 -4  
56 Chmal T., 2015, Bilans wodny Jeziora Sławskiego [1976-2005] , [w:] Rösler A. (red.), 40 Lat nad Sławą – O Stacji Hydrologicznej w Radzyniu 

im. Prof. Zbigniewa Pasławskiego, Zeszyt Hydrologiczno-Meteorologiczny, UM w Sławie, Sława 
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 miesięcy letnich – ustalono na podstawie publikowanych danych z najbliższej stacji 

ewaporometrycznej IMGW-PIB i Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie (Jez. Raduńskie 

Górne) – średnie wartości miesięczne dla wielolecia 2005-2009 [źródło; Chmal M., 2015] 

 

Ze względu na brak szczegółowychdostępnych danych, ww. uśrednione wartości  parowania przyjęto 

zarówno dla roku suchego, jak i normalnego. Należy brać pod uwagę, że dla roku suchego będą one 
nieznacznie zaniżone. 

Hw– wyniki obliczeń wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania dla profilu hydrometrycznego 
zamykającego zlewnię całkowitą Jeziora Skarlińskiego (dla roku suchego i normalnego). 

 

Wyniki bilansów uproszczonych zamieszczono poniżej w ujęciu tabelarycznym.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Dokumentacja  na  potrzeby ustanowienia  obszaru ochronnego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

74 

 

Tabela 24. Szacunkowy bilans wodny Jeziora Skarlińskiego w roku normalnym 

Bilans szacunkowy [m3] 

Bilans XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Przychód 

Dopływ powierzchniowy 209751 259672 323436 401463 401463 399785 257144 229788 206725 232823 260343 207387 

Opad 142688 145600 110656 78624 107744 116480 151424 241696 218400 186368 177632 151424 

Razem 352439 405272 434092 480087 509207 516265 408568 471484 425125 419191 437975 358811 

Rozchód 

Parowanie z pow. jeziora  61152 29120 29120 32032 55328 113568 238784 314496 355264 305760 218400 154336 

Odpływ powierzchniowy 200195 247842 308701 383173 383173 381572 256650 198193 184180 222217 252646 205000 
Razem 261347 276962 337821 415205 438501 495140 495434 512689 539444 527977 471046 359336 

Wynik bilansowy – wartość bezwzględna 

Wypadkowa bilansowa  
(drenaż wód podziemnych, 

infiltracja wód opadowych) 

-91092 -128310 -96271 -64882 -70706 -21125 86866 41205 114318 108785 33071 525 

 
 
 

Tabela 25. Szacunkowy bilans wodny Jeziora Skarlińskiego w roku suchym 

Bilans szacunkowy [m3] 

Bilans XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Przychód 

Dopływ powierzchniowy 117880 151440 307914 346508 248345 244989 131180 103985 79994 51599 66427 79795 
Opad 58240 183456 75712 23296 58240 96096 66976 101920 288288 11648 125216 93184 

Razem 176120 334896 383626 369804 306585 341085 198156 205905 368282 63247 191643 172979 

Rozchód 

Parowanie z pow. jeziora  61152 29120 29120 32032 55328 113568 238784 314496 355264 305760 218400 154336 

Odpływ powierzchniowy 112510 144541 293886 330722 237031 233828 130928 89687 71269 49248 64463 78877 
Razem 173662 173661 323006 362754 292359 347396 369712 404183 426533 355008 282863 233213 

Wynik bilansowy – wartość bezwzględna 

Wypadkowa bilansowa  
(drenaż wód podziemnych, 
infiltracja wód opadowych) 

-2458 -161235 -60620 -7050 -14226 6311 171556 198278 58252 291761 91220 60234 
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Ocena warunków hydrologicznych, panujących w zlewni Jeziora Skarlińskiego pozornie nie powinna 

nastręczać większych problemów. Analizując same hydrogramy przepływu nasuwa się wniosek, że 

reżim hydrologiczny wód powierzchniowych nie odbiega specjalnie od standardów, 

charakterystycznych dla obszarów pojeziernych Niżu Polskiego. Jedno wyraźne wezbranie wiosenne, 

nieznacznie wypłaszczone z uwagi na modyfikację odpływu w obrębię zbiornika wodnego. 

Teoretycznie prosty model hydrologiczny, oparty na zasilaniu śnieżno -deszczowym i odpływach 

jednostkowych oscylujących w granicach 100-125% średniego odpływu rocznego dla całego kraju,  

a więc w zakresach charakterystycznych dla środkowego recypienta – rzeki Drwecy. W rzeczywistości 

jednak odpływy jednostkowe są blisko o połowę mniejsze, a przepływ w okresach deficytów wód 

opadowych w niektórych ciekach niemal ustaje. Sytuacji na dłuższy okres czasu nie poprawiają nawet 

intensywne opady w okresie letnim. Pomimo tego, że to właśnie w okresie letnim następuje 

największe zasilanie opadowe, zasoby wodne zlewni praktycznie nie ulegają odnowieniu. Wzniosy 

zwierciadła wody są stosunkowo gwałtowne, ale równie szybko zanikają (hydrogram dla roku 

wilgotnego 2010 – profil Bachotek). Wyniki uproszczonego bilansu wodnego dla Jeziora Skarlińskiego 

w roku normalnym wskazują, że od maja zbiornik „przechodzi” głównie na zasilanie podziemne.  

Z jednej strony jest to korzystne z uwagi na obniżenie temperatury wody w okresie letni m  

i ograniczenie dostawy ładunków substancji biogennych, z drugiej jednak, zimne częściowo 

odtlenione wody z głębszych poziomów wodonośnych (rozdz. 4.2.3) stagnują w dolnych partiach 

zbiornika ograniczając możliwość mieszania, tym samym poprawy warunków t lenowych. W latach 

suchych, dopływ z rolniczo użytkowanych – wysoczyznowych części zlewni niemal ustaje, a dominacja 

zasilania podziemnego pojawia się już od kwietnia i trwa nieprzerwanie do końca roku 

hydrologicznego.  

Najczęstszą naturalną przyczyną niskich odpływów jednostkowych z terenów wysoczyznowych jest 

duży odsetek obszarów bezodpływowych i mała wodochłonność gruntów, wpływające pośrednio na 

zwiększenie parowania terenowego i ograniczenie retencji obszarowej. Dotyczy to jednak niemal 

wyłącznie równin wysoczyznowych. W przypadku zlewni Jeziora Skarlińskiego przyczyn szybkiego 

przejścia z wezbrania do niżówki należy się dopatrywać w niekorzystnym układzie pierwszego 

poziomu wodonośnego, nieznacznie nachylonego w kierunku przeciwnym do powierzchni 

topograficznej. W przypadku nadmiernego sczerpania wód tego poziomu w wyniku m.in. melioracji 

terenów położonych poniżej Jeziora Skarlińskiego i wychodni tej warstwy wodonośnej oraz 

nadmiernej eksploatacji ujęć, dochodzi najprawdopodobniej do przesunięcia dzia łu wód 

podziemnych na co wskazuje w swojej pracy Głazik (1970). W takim przypadku wody opadowe są 

szybko odprowadzane zarówno w wyniku zintensyfikowanego spływu powierzchniowego, jak  

i infiltracji w strefach przecięcia pierwszego poziomu wodonośnego z powierzchnią topograficzną. 

Kontakt taki jest zapewniony wzdłuż północnego brzegu jeziora (strefa krawędziowa rynny 

subglacjalnej). Taką interpretację potwierdziły też obserwacje terenowe poczynione w czerwcu 2018 

r. Stwierdzono wtedy obecność śladowych ilości wód opadowych w środkowych odcinkach rowów 

melioracyjnych, ślady te jednak stopniowo zanikały wraz ze zbliżaniem się w kierunku jeziora. 

Jedynym fragmentem zlewni, z którego odpływ  ma względnie ciągły charakter jest obszar położony 

w jej południowo-wschodniej części, w której filtracja pionowa praktycznie nie zachodzi z uwagi na 

brak płytszych (I i II) poziomów wodonośnych. Z uwagi na znaczący charakter zmian w strukturze  

I poziomu wodonośnego, czego potwierdzeniem jest zamknięcie ujęcia komunalnego w Lekartach, 

tendencja do występowania głębokich niżówek w okresach letnich i praktycznego wyłączenia 

dopływu wód ze zlewni bezpośredniej będzie miała charakter trwały. Taka sytuacja hydrologiczna  
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w zlewni typowo rolniczej, zabezpiecza częściowo jezioro prze d dopływem zanieczyszczeń w pełni 

sezonu wegetacyjnego, niemniej zdeponowane w gruncie substancje biogenne, które nie infiltrowały 

do głębszych warstw wodonośnych i nie zostały spożytkowane przez roślinność, mogą zostać 

wypłukane w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych o intensywności zapewniającej przewagę 

spływu powierzchniowego nad infiltracją. Niemal na pewno, silnie już zredukowane ładunki 

wymywane są bezpośrednio do jeziora w okresie wiosenno-zimowym, w którym filtracja jest jeszcze 

ograniczona przez przemarzniętą warstwę gruntu, a wody opadowe stanowią istotną składową 

zasilania jeziora (bilans wodny). Należy mieć jednak na uwadze, że wymywanie to odbywa się jedynie 

w niewielkiej przypowierzchniowej warstwie gruntu. 

4.3. Uwarunkowania przyrodnicze 

4.3.1. Szata roślinna 

Współczesna szata roślinna, porastająca zlewnię Jeziora Skarlińskiego, znacznie odstaje od 

układu roślinności potencjalnej, pod pojęciem której rozumie się hipotetyczny stan roślinności, 

opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być osiągnięty na drodze 

naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane,  

a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez 

zróżnicowane siedliska. Zakłada się przy tym, że stan ten rozpoznaje się dla aktualnego zróżnicowania 

siedlisk, uwzględniając zmiany w siedliskach, jakie spowodowała dotychczasowa działalność 

człowieka.  

Głównym potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym dla obszaru zlewni Jeziora Skarlińskiego jest 

Tilio Carpinrtum, cent.Pol., poor - grąd subkontynentalny, odmiana środkowopolska, seria uboga Tilio 

Carpinrtum, cent.Pol.,rich. - grąd subkontynentalny, odmiana środkowopolska, seria żyzna. 

(Matuszkiewicz W., 200157). Wzdłuż dolin stałych cieków wodnych potencjalnym zbiorowiskiem dla 

omawianego terenu jest Fraxino-Alnetum - Łęg jesionowo-olszowy. Ponadto w rejonie dopływu  

i wypływu Skarlanki  - Caricielongatae-Alnetum – ols typowy. 

Ze względu na to, że zbiorowiska te wykształcają się na siedliskach żyznych, zostały  

w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy 

drzew iglastych. Co bezsprzecznie ma miejsce na analizowanym obszarze.  

Podstawowymi elementami typologicznymi mającymi wpływ na przestrzenny i ilościowy 

układ siedlisk są:  

 rzeźba terenu i utwory geologiczne, 

 typ próchnicy,  

 stosunki wilgotnościowe, 

 chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleb.  

Z elementami tymi ściśle związana jest szata roślinna, zwłaszcza gatunki lasotwórcze oraz 

agrocenozy.  

 

 

                                                                 
57 Matuszkiewicz W., 2001, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa  
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Ryc. 22.Wyciąg z mapy roślinności potencjalnej Polski  

[www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html] 

 

Tabela 26. Udział poszczególnych form użytkowania zlewni w odniesieniu do struktury roś linności wg 

ewidencji gruntów i budynków (EGiB)  

Kod EGiB Forma użytkowania EGiB Pow. [ha] Pow. [%] 

Ls Lasy 169,21 4,92 

Lz Zadrzewienia i  zakrzaczenia 11,51 0,33 

E-Ls Ekologiczne użytki leśne 2,21 0,06 

 
Razem lasy i zadrzewienia 182,93 5,32 

E-N Nieużytki ekologiczne 0,71 0,02 

N Nieużytki  71,07 2,06 

 
Razem nieużytki 71,78 2,09 

R Grunty orne 2398,57 69,69 

Ł Łąki trwałe 68,18 1,98 

Ps Pastwiska trwałe 198,66 5,77 

S Sady 7,62 0,22 

 
Razem użytki rolne 2673,03 77,66 

 

Na terenie zlewni grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione zajmują niespełna 170 ha,  

co stanowi ok. 5% powierzchni zlewni. Obszary leśne to głównie lasy prywatne, występujące  

w charakterze kompleksów wyspowych o niewielkich powierzchniach. Przeważają siedliska lasu 

mieszanego oraz lasu sosnowego. Głównym ich elementem jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris, 

olsza czarna Alnus glutinosa z domieszką brzozy brodawkowatej Betula pendula. W grupach 
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zadrzewień nadwodnych przeważają olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły Fraxinus Excelsior  

i wierzby (Salix sp.) w formie drzewiastej oraz krzewiastej. Kolejnym elementem analizowanej zlewni 

są grupy zadrzewień i zakrzewień śródpolnych z dominacją sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,  

z domieszką brzozy brodawkowatej Betula pendula. Charakterystycznym elementem szaty roślinnej 

terenów podmokłych oraz wzdłuż rowów melioracyjnych są niewielkie podrosty buka, dębu oraz 

zbiorowiska szuwarowe z trzcina Phragmites australis, tatarakiem zwyczajnym Acorus calamus, pałką 

Typha Sp. oraz turzycami Carex Sp. 

Istotną grupą roślin na terenie zlewni stanowią zbiorowiska segetalne i ruderalne związane  

z osadnictwem. Użytki rolne zajmują ponad 77% powierzchni zlewni.  

 

 

Ryc. 23 . Siedliska seminaturalne i synantropijne – klasy gruntów i użytków wg EGiB 
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Struktura zasiewów odpowiada klasom bonitacyjnym gleb, z których największy udział mają 

klasy:  IIIa, IIIb, IVa, IVb i V. 

 

 Klasa IIIb - gleby orne średnio dobre - są to gleby zbliżone właściwościami do gleb klasy IIa, 

ale w większym stopniu zaznaczają się ich gorsze właściwości fizyczne i chemiczne lub gorsze 

warunki hydrograficzne. Mogą być narażone na erozję, okresowo za suche lub za mokre. 

Niektóre z nich są trudniejsze do uprawy. 

Na glebach tych w warunkach wysokiej kultury rolnej i pomyślnego przebiegu warunków 

atmosferycznych można osiągnąć dobre plony pszenicy, buraków cukrowych i koniczyny czerwonej. 

Gleby tej klasy nadają się również pod zakładanie sadów.  

 

 Klasa IVa - gleby orne średniej jakości, lepsze - plony na tych glebach w znacznym stopniu 

zależą od opadów, gleby położone na większych spadkach i narażone na erozje. Gleby ciężkie 

tej klasy są mało przewiewne i trudne w uprawie. Są to gleby o mniejszym wyborze roślin 

uprawnych niż gleby poprzednich, wyższych klas.  

Gleby lekkie tej klasy są glebami żytnio-ziemniaczanymi, natomiast nie nadają się pod uprawę 

koniczyny czerwonej. W przypadku gdy gleby tej klasy są utrzymywane w wysokiej kulturze rolnej  

i dobrych warunkach wilgotnościowych, nadają się pod uprawę jęczmienia, a nawet psze nicy i owsa, 

a buraki pastewne dają plony zadowalające. Nadają się również pod zakładanie sadów, ale pod 

uprawę nie wszystkich gatunków drzew owocowych. W sprzyjających warunkach atmosferycznych  

i dobrej kulturze rolnej mogą dać nawet wysokie plony pszeni cy, buraków cukrowych i koniczyny 

czerwonej, żyto plonuje na nich gorzej od pszenicy i jest mniej pewne.  

 

 Klasa IVb - gleby orne średniej jakości, gorsze - są zasadniczo zbliżone swymi właściwościami 

do gleb klasy IVa, ale są bardziej od nich wadliwe, albo  zbyt suche, albo zbyt wilgotne. 

Uzyskiwane plony są uzależnione głównie od warunków atmosferycznych.  

Gleby lekkie w tej klasie są w zasadzie glebami żytnio-ziemniaczanymi, są jednak często 

wrażliwe na suszę. Wyjątkowo, w sprzyjających warunkach atmosferycznych i gdy są utrzymywane  

w wysokiej kulturze rolnej, nadają się pod uprawę innych roślin uprawnych.  

Na cięższych glebach zaliczanych do tej klasy najlepiej uprawia się mieszanki zbóż, owies, 

koniczynę, kapustę, brukiew i inne rośliny pastewne. Nie nadają się pod uprawę ozimin. Gleby tej 

klasy nadają się pod uprawę tylko niektórych gatunków drzew owocowych.  

 

 Klasa V – gleby orne słabe. Gleby te są mało żyzne i mało urodzajne. Należą do nich  gleby 

zbyt lekkie, za suche, przydatne do uprawy żyta i łubinu, a w latach obfitujących w opady 

nadają się pod uprawę ziemniaków i seradeli. Do klasy tej zalicza się również płytkie  

i kamieniste gleby, najczęściej ubogie w materię organiczną oraz gleby zbyt mokre, 

niezmeliorowane lub nienadające się do melioracji. Dobór odpowiednich roślin w głównej 

mierze jest uzależniony od stosunków wodnych i stopnia kultury rolnej . 

 

W zlewni Jeziora Skarlińskiego trzon zasiewów stanowią zboża, ziemniaki i warzywa.  
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4.3.2. Obszary chronione 

W Polsce podstawą prawną dla wyznaczania obszarów chronionych jest ustawa  

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614). Krajowy system 

obszarów chronionych tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe , obszary 

chronionego krajobrazu oraz obszary sieci Natura 2000. Jest to układ przestrzenny wzajemnie 

uzupełniających się form przyrody.  

Na obszarze zlewni Jeziora Skarlińskiego wyznaczony został jeden obszar chroniony  

– Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu, o kodzie OCHK290, ustanowiony Rozporządzeniem  

nr 135 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 12.11.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego  

nr 178 poz. 2617). Zajmuje on powierzchnię 5991,17 ha, z czego 664,3 ha położone jest w granicach 

zlewni Jeziora Skarlińskiego. Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na: 

wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności 

ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem 

istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Jezioro Osetno  

z rozległym kompleksem łęgów oraz śródleśne jeziora: Kakaj, Dębno i Wielki Staw . Są one płytkie  

i częściowo zarastające, a na dużych powierzchniach pokryte grążelami i grzybieniami. Szczegól nie 

cennym przyrodniczo obiektem jest Jezioro Skarlińskie o powierzchni ok. 300 ha. Przedmiotem 

ochrony są leśne, nieleśne oraz wodne ekosystemy obszaru. Skarliński Obszar Chronionego 

Krajobrazu jest pomostem ekologicznym między Brodnickim Parkiem Krajobrazowym oraz Iławskim 

Parkiem Krajobrazowym. Dla obszaru nie uchwalono planu ochrony. 
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Ryc. 24. Obszary chronione w granicach zlewni Jeziora Skarlińskiego  

[źródło danych przestrzennych;  GUGiK, baza danych GDOŚ]  
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4.4. Pokrycie i formy użytkowania terenu 

Strukturę użytkowania gruntów na terenie zlewni Jeziora Skarlińskiego określono na 

podstawie danych z lokalnego zasobu geodezyjnego SWDE. Z uwagi na źródło danych, powierzchnie 

wodne, odnoszące się w SWDE do działek wodnych, mogą nieznacznie – bez znaczenia dla całości 

opracowania – odbiegać od powierzchni obliczonych np. na podstawie dostępnych warstw MPHP10. 

Na potrzeby niniejszej pracy wydzielono pełną strukturę użytkowani a gruntów zlewni, strukturę 

użytkowania gruntów w zlewni z wyłączeniem jezior, strukturę użytkowania gruntów w pasach 100  

i 500 m wokół Jeziora Skarlińskiego - tzw. strefy buforowej. Zestawienia zamieszczono poniżej  

w postaci tabelarycznej (tabele nr 27 do 30). Określenie dominujących form użytkowania w oparciu  

o ekwidystanty linii brzegowej jeziora stanowiło podstawę do określenia rzeczywistej wielkości presji 

antropogenicznych i naturalnych w zlewni jeziora. Dla zobrazowania różnic w użytkowaniu 

poszczególnych wydzielonych stref (ekwidystanta 100 m i 500 m) na tle zagospodarowania całej 

zlewni, procentowy udział poszczególnych grup użytkowych przedstawiono w postaci wykresów 

kołowych. 

 

 

Ryc. 25. Formy użytkowania terenu w zlewni Jeziora Skarlińskiego oraz w strefach buforowych 100 i 500 m – udział 
procentowy [opracowanie własne na podstawie danych SWDE]  

 

W użytkowaniu terenu zlewni Jeziora Skarlińskiego wyraźnie dominuje rolnicze wykorzystanie 

gruntów – blisko 78% powierzchni zlewni, wyłączając z niej teren jeziora jest to blisko 85% 

powierzchni analizowanego terenu. Tak duży odsetek obszarów rolniczych jest wynikiem dużego 

udziału wysoczyznowych utworów gliniastych w powierzchniowej warstwie gruntów, na których 

wykształciły się  głównie gleby  III i IV klasy bonitacyjnej. Jedynie w części pokrytej osadami 

wodnolodowcowymi (sandrowymi, kemowymi) i organicznymi  występują niewielkie połacie lasów  
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i zadrzewień. Tereny wyłączone z produkcji rolnej położone są głównie w bezpośrednim sąsiedztwie 

jeziora, tworząc nieciągłą naturalną strefę  buforową. Większe obszary zalesione występują  

też w obrębie obniżenia na wschodnim przedłużeniu rynny subglacjalnej.  

 

 

Ryc. 26. Przestrzenne zróżnicowanie form użytkowania terenu [źródło danych wejściowych - SWDE] 

 

Dominacja użytkowania rolniczego widoczna jest w każdym z rozpatrywanych fragmentów 

zlewni: cała zlewnia, bufor 100 i 500 metrowy. Grunty orne zajmujące ponad 76% powierzchni 

zlewni, położone są na obszarze silnie nachylonym w kierunku zbiornika, sięgając miejscami linii 

brzegowej jeziora. Istniejący w 100 metrowym pasie przybrzeżnym bufor roślinności (18,5% 
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powierzchni tej strefy), nie jest wystarczający do absorpcji ładunków zanieczyszczeń pochodzących  

z działalności rolniczej. O wiele większą role w pochłanianiu zanieczyszczeń należy przypisać 

roślinności strefy litoralnej.  

 

Tabela 27. Pełna struktura użytkowania gruntów w zlewni Jeziora Skarlińskiego [opracowano na podstawie lokalnego 

zasobu geodezyjnego SWDE] 

Kod EGiB Forma użytkowania EGiB Pow. [m2] Pow. [ha] Pow. [%] 

B Teren zabudowy mieszkaniowej  187330 18,73 0,54 

Ba Tereny zabudowy przemysłowej  18273 1,83 0,05 

Bi Inne tereny zabudowane 48983 4,90 0,14 

Bp Niezabudowane tereny zurbanizowane 1853 0,19 0,01 

Br Zabudowane użytki rolne 651467 65,15 1,89 

Bz Tereny zabudowy rekreacyjnej  72797 7,28 0,21 

dr Drogi 792568 79,26 2,30 

Tr Tereny pozostałe 4 0,00 0,00 

Razem tereny zabudowane, zainwestowane i inne 1773275 177,34 5,15 

Ls Lasy 1692073 169,21 4,92 

Lz Zadrzewienia i  zakrzaczenia 115099 11,51 0,33 

E-Ls Ekologiczne użytki leśne 22132 2,21 0,06 

Razem lasy i zadrzewienia 1829304 182,93 5,32 

E-N Nieużytki ekologiczne 7074 0,71 0,02 

N Nieużytki  710686 71,07 2,06 

Razem nieużytki 717760 71,78 2,09 

R Grunty orne 23985740 2398,57 69,69 

Ł Łąki trwałe 681807 68,18 1,98 

Ps Pastwiska trwałe 1986573 198,66 5,77 

S Sady 76159 7,62 0,22 

Razem użytki rolne 26730279 2673,03 77,66 

W Rowy 74859 7,49 0,22 

Wp Wody płynące 3162636 316,26 9,19 

Wsr Stawy 2979 0,30 0,01 

Ws Wody stojące 126176 12,62 0,37 

 
Razem wody 3366650 336,67 9,78 

Łączna powierzchnia 34417268 3441,75 100,00 
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Tabela 28. Struktura użytkowania gruntów w zlewni Jeziora Skarlińskiego bez uwzględnienia powierzchni jeziora 
[opracowano na podstawie lokalnego zasobu geodezyjnego SWDE]. 

Kod EGiB Forma użytkowania EGiB Pow. [m2] Pow. [ha] Pow. [%] 

B Teren zabudowy mieszkaniowej  187330 18,73 0,59 

Ba Tereny zabudowy przemysłowej  18273 1,83 0,06 

Bi Inne tereny zabudowane 48983 4,90 0,16 

Bp Niezabudowane tereny zurbanizowane 1853 0,19 0,01 

Br Zabudowane użytki rolne 651467 65,15 2,07 

Bz Tereny zabudowy rekreacyjnej  72797 7,28 0,23 

dr Drogi 792568 79,26 2,52 

Tr Tereny pozostałe 4 0,00 0,00 

Razem tereny zabudowane, zainwestowane i inne 1773275 177,34 5,63 

Ls Lasy 1692073 169,21 5,37 

Lz Zadrzewienia i  zakrzaczenia 115099 11,51 0,37 

E-Ls Ekologiczne użytki leśne 22132 2,21 0,07 

Razem lasy i zadrzewienia 1829304 182,93 5,81 

E-N Nieużytki ekologiczne 7074 0,71 0,02 

N Nieużytki  710686 71,07 2,26 

Razem nieużytki 717760 71,78 2,28 

R Grunty orne 23985740 2398,57 76,13 

Ł Łąki trwałe 681807 68,18 2,16 

Ps Pastwiska trwałe 1986573 198,66 6,31 

S Sady 76159 7,62 0,24 

Razem użytki rolne 26730279 2673,03 84,84 

W Rowy 74859 7,49 0,24 

Wp Wody płynące 250600 25,06 0,80 

Wsr Stawy 2979 0,30 0,01 

Ws Wody stojące 126176 12,62 0,40 

Razem wody 454614 45,47 1,44 

Łączna powierzchnia 31505232 3150,55 100,00 
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Tabela 29. Struktura użytkowania gruntów w pasie 100 m od brzegów jeziora [opracowano na podstawie lokalnego zasobu 
geodezyjnego SWDE] 

Kod EGiB Forma użytkowania EGiB Pow. [m2] Pow. [ha] Pow. [%] 

B Teren zabudowy mieszkaniowej  3776 0,38 0,23 

Bi Inne tereny zabudowane 10069 1,01 0,62 

Bp Niezabudowane tereny zurbanizowane 399 0,04 0,02 

Br Zabudowane użytki rolne 8711 0,87 0,53 

Bz Tereny zabudowy rekreacyjnej  19513 1,95 1,19 

dr Drogi 66406 6,64 4,05 

Razem tereny zabudowane, zainwestowane 108874 10,89 6,64 

Ls Lasy 266594 26,66 16,25 

Lz Zadrzewienia i  zakrzaczenia 35711 3,57 2,18 

Razem lasy i zadrzewienia 302305 30,23 18,42 

N Nieużytki  45449 4,54 2,77 

Razem nieużytki 45449 4,54 2,77 

R Grunty orne 739523 73,95 45,07 

Ł Łąki trwałe 127150 12,72 7,75 

Ps Pastwiska trwałe 198032 19,80 12,07 

Razem użytki rolne 1064705 106,47 64,89 

W Rowy 2205 0,22 0,13 

Wp Wody płynące 117403 11,74 7,15 

Razem wody (w tym ter. podmokłe wokół jeziora) 119608 11,96 7,29 

Łączna powierzchnia 1640941 164,09 100,00 

 

Tabela 30. Struktura użytkowania gruntów w pasie 500 m od brzegów jeziora [opracowano na podstawie lokalnego zasobu 
geodezyjnego SWDE] 

Kod EGiB Forma użytkowania EGiB Pow. [m2] Pow. [ha] Pow. [%] 

B Teren zabudowy mieszkaniowej  23740 2,37 0,30 

Bi Inne tereny zabudowane 20211 2,02 0,26 

Bp Niezabudowane tereny zurbanizowane 526 0,05 0,01 

Br Zabudowane użytki rolne 135356 13,54 1,72 

Bz Tereny zabudowy rekreacyjnej  37450 3,75 0,48 

dr Drogi 234988 23,50 2,99 

Razem tereny zabudowane, zainwestowane  452271 45,23 5,76 

Ls Lasy 702904 70,29 8,95 

Lz Zadrzewienia i  zakrzaczenia 43437 4,34 0,55 

Razem lasy i zadrzewienia 746341 74,63 9,50 

N Nieużytki  181746 18,17 2,31 

Razem nieużytki 181746 18,17 2,31 

R Grunty orne 5554912 555,49 70,75 

Ł Łąki trwałe 232706 23,27 2,96 

Ps Pastwiska trwałe 534764 53,48 6,81 

S Sady 9776 0,98 0,12 

Razem użytki rolne 6332158 633,22 80,64 

W Rowy 19877 1,99 0,25 

Wp Wody płynące 117404 11,74 1,50 

Ws Wody stojące 2178 0,22 0,03 

Razem wody (w tym ter. podmokłe wokół jeziora) 139459 13,95 1,78 

Łączna powierzchnia 7851975 785,2 100,00 
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4.5. Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni 

Sieć wodociągowa na obszarze zlewni jest rozwinięta w stopniu dobrym dla terenów gminy 

Nowe Miasto Lubawskie, gdzie wg. danych z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Miasto 

Lubawskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-202558” z instalacji korzysta 80,5% 

mieszkańców (stan na 31.12.2016 r.) oraz w stopniu bardzo dobrym dla terenów gminy Kurzętnik, 

gdzie wg. danych z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kurzętnik na lata 2018-2021”59, 98% 

mieszkańców ma do niej dostęp (2017 r.). Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę 

są ujęcia wód podziemnych. Zostały one przedstawione w tabeli nr 31. 

 

Tabela 31. Wykaz pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych 

Lp. 

Dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego Dane dotyczące lokalizacji 

Nr pozwolenia Data obowiązywania 
Współrzędne  

(XY – 1992) 
Lokalizacja ujęcia 

1 OŚ.6223-1-6/2002 2002.12.19 – 2012.12.31 
X: 621880 

Y: 534590 
Mikoła jki  dz. 63/3 

2 OŚ.6223-1-11/09 2009.12.31 – 2019.12.31 
X: 622542 

Y: 532235 
Skarl in dz. 439/1 

3 OŚ.6223-1-10/09 2009.12.31 – 2019.12.31 
X: 624916 

Y: 532480 
Lekarty dz. 144/1 

4 OŚ.6341.1.37.2011.TG 2011-12-31 - 2021-12-31 
X: 618310 

Y: 535530 
Marzęcice dz. 406 

 

Z wymienionych ujęć czynne pozostają 2, w Skarlinie oraz Marzęcicach (znajdujące się na dz. 

439/1 obręb Skarlin oraz dz. 406 obręb Marzęcice). Ujęcie w Mikołajkach na działce nr 63/3 było 

eksploatowane do 31.12.2012 r. (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym), natomiast ujęcie  

w Lekartach na działce nr 144/1 zostało wyłączone z eksploatacji 27.04.2016 r. ze względu na brak 

wody w studni (wg informacji Powiatowej Stancji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowy Mieście 

Lubawskim). 

 Ujęcie Skarlin to 1 studnia o głębokości 53 m i wydajności 109,4 m3/dobę. Z ujęcia 

zaopatrywany jest Skarlin.  

 Ujęcie Marzęcice to 2 studnie o gł. 33 m i 114,5 m, wydajność ujęcia to 236 m3/dobę. Z ujęcia 

zaopatrywane są miejscowości: Marzęcice, Kamionka, Mikołajki, Wawrowice  

Gmina Nowe Miasto Lubawskie na terenie zlewni prowadzi inwestycje, polegające  

na rozbudowie sieci wodociągowej oraz poprawie jakości wody w sieci, takie jak:  

 rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skarlinie; 

 budowa wodociągu Skarlin – Nowy Dwór Bratiański; 

                                                                 
58 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, Green Key, Poznań 
2015 
59 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kurzętnik na lata 2018 – 2022, (2018), praca zbiorowa pod kier. Mikulskiego M, Warszawa 
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 budowa wodociągu Lekarty – Gryźliny; 

 przebudowa wodociągu w Skarlinie (wymiana rur azbestowych na PVC). 

Przedsięwzięcia te są realizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020.  

Gmina Kurzętnik nie prowadzi i w najbliższym czasie nie planuje budowy/rozbudowy 

istniejącej sieci wodociągowej. Realizowane będą jedynie przyłącza do istniejącej sieci. 

Położona częściowo w granicach zlewni miejscowość Marzęcice, wchodzi w skład Aglomeracji 

KPOŚK Kurzętnik o równoważnej liczbie mieszkańców 3851, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości 

Kurzętnik, obejmującą swym zasięgiem miejscowości z terenu gminy Kurzętnik: Kurzętnik, Marzęcice.  
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Ryc. 27. Aglomeracja Kurzętnik 
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Ryc. 28. Marzęcice - Aglomeracja Kurzętnik 

 

Poziom skanalizowania gminy Kurzętnik w 2017 r. wynosił 53%. W zlewni Jeziora 

Skarlińskiego wskaźnik ten jest jednak niższy, ponieważ w obrębach Wawrowice i Mikołajki nie 

istnieje sieć kanalizacyjna. W Marzęcicach skanalizowane są kompleksy działek leżące przy samej 

granicy zlewni i wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 538. Ściek i z tego obszaru odprowadzane są do 

oczyszczalni komunalnej o przepustowości 444 m3 w miejscowości Kurzętnik. 



Dokumentacja na potrzeby ustanowienia  obszaru ochronn ego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

91 

 

Z powyższych danych wynika, iż jedynie niewielki odsetek ścieków wytwarzanych na obszarze 

zlewni jest objęty gminnymi systemami kanalizacyjnymi. Pozostałe nieczystości płynne, gromadzone 

są w zbiornikach bezodpływowych zlokalizowanych w miejscu ich powstania lub odprowadzane do 

przydomowych oczyszczalni ścieków. W ewidencjach gminy Kurzętnik znajdują się informacje  

o 11 przydomowych oczyszczalniach ścieków (wszystkie w obrębie Mikołajki; 8 w granicach zlewni  

i 3 w niewielkiej odległości na zachód od działu wodnego) oraz o 106 zbiornikach bezodpływowych na 

nieczystości płynne (56 sztuk w Mikołajkach i 50 sztuk w Wawrowicach). Szczegółowy wykaz 

zinwentaryzowanych przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w tabeli nr 32. Nieczystości 

płynne pochodzące ze wsi należących do gminy Kurzętnik, położonych  jednocześnie w obrębie 

zlewni, odbierane są przez wyspecjalizowane firmy i trafiają do oczyszczalni ścieków w Kurzętniku. Na 

podstawie dokumentów pozyskanych z Gminy Kurzętnik nie można określić dokładnych 

współrzędnych zewidencjonowanych urządzeń. Przybliżona lokalizacja przedstawiona została  ryc. 29. 

 

Tabela 32. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w granicach zlewni Jeziora Skarlińskiego - wyciąg z ewidencji gminnych 

Lp. 
Miejscowość 

(obręb) 
Nr działki  Typ 

Przepustowość 
max. [m3/dobę] 

Odbiornik 
Rok 

uruchomienia 

1 Mikoła jki  83/16, 84/18 z osadem czynnym 5 
Studnia  chłonna na  
kopcu rozsączającym 

2012 

2 Mikoła jki  63/4 z osadem czynnym 5 Studnia  chłonna  2012 

3 Mikoła jki  64/1 z osadem czynnym 5 
Odprowadzenie do 

cieku 
2012 

4 Mikoła jki  90/4 z osadem czynnym 5 
Studnia  chłonna na  
kopcu rozsączającym 

2012 

5 Mikoła jki  52/27 z osadem czynnym 5 Studnia  chłonna  2012 

6 Mikoła jki  67 z osadem czynnym 5 Studnia  chłonna  2012 

7 Mikoła jki  238/1 
naturalna  roś l inno-

s tawowa  
0,6 

Złoże korzeniowe 
denitryfikowane 

2012 

8 Mikoła jki  24/5 drenażowa  5 Drenaż rozsącza jący 2012 

 

Aglomeracja KPOŚK Nowe Miasto Lubawskie o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 

13416, z oczyszczalnią ścieków w Nowym Mieście Lubawskim, nie obejmuje terenów leżących w 

obrębie zlewni jeziora. W jej granicach znajdują się: Nowe Miasto Lubawskie oraz mniejsze 

miejscowości miejscowości z terenu gminy;: Mszanowo, Bratian i Pacółtowo. Sieć kanalizacji 

sanitarnej w gminie Nowe Miasto Lubawskie jest słabo rozwinięta i obejmuje swoim zasięgiem 

jedynie 25,6 % mieszkańców (stan na 31.12.2016 r., dane z „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”). Część gminy 

znajdująca się w zlewni Jeziora Skarlińskiego nie jest objęta systemem kanalizacyjnym. Wynika to  

z typowo rolniczego charakteru tego obszaru, a także ukształtowania terenu . Rozproszona zabudowa 

siedliskowa oraz duże deniwelacje terenu generowałyby bardzo wysokie koszty budowy oraz 

eksploatacji sieci. Co za tym idzie, inwestycje w tym zakresie ekonomicznie są nieuzasadnione.  

W samym Skarlinie – miejscowości położonej w bezpośredniej sąsiedztwie jeziora 

zinwentaryzowano 1 przydomową oczyszczalnię ścieków oraz 93 zbiorniki bezodpływowe 60.  

Ich szczegółowa lokalizacja nie jest jednak znana. Na podstawie analizy gospodarki wodno-ściekowej 

                                                                 
60 Program rozwoju Skarlina 
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gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmuje się, że 100% mieszkańców gminy zamieszkujących na 

obszarze zlewni, poza miejscowością Skarlin, korzysta ze zbiorników bezodpływowych. Nieczystości 

płynne ze wsi należących do gminy Nowe Miasto Lubawskie, leżących w obrębie zlewni , odbierane 

przez wyspecjalizowane firmy  trafiają na oczyszczalnię w Nowym Mieście Lubawskim.  

Przepustowość oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim to: projektowana - 3 000 m3/d, 

średnia – 1 061 m3/d. 

 

 

Ryc. 29. Wybrane aspekty gospodarki wodno-ściekowej 
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5. Inwentaryzacja strefy brzegowej jeziora 

Na potrzeby niniejszej dokumentacji przeprowadzono dwie wizje terenowe. Pierwszą w dniu 

28 czerwca, częściowo w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Wizja miała na celu wstępne 

rozpoznanie warunków hydrologicznych w zlewni i określenie kolejności wykonywania i zakresu 

dalszych prac terenowych. Podczas wizji lokalnej potwierdzono zgodność form użytkowania zlewni  

z dostępną na dzień 28 czerwca dokumentacją. Zasadniczym wnioskiem z wizji lokalnej było 

stwierdzenie deficytów wody w korytach niemal wszystkich cieków (głównie rowów melioracji 

wodnych szczegółowych). W kilku punktach stwierdzono wilgoć lub stagnujące resztki wód 

opadowych co wskazywało na zasadność przeprowadzenia właściwych badań terenowych po 

wystąpieniu opadów atmosferycznych. Niewielkie opady o kilkudniowym czasie trwania wystąpiły 

dopiero w połowie sierpnia 2018 r. Z uwagi na konieczność dochowania założonych  

w harmonogramie prac terminów. Krótko po opadach, tj. w dniach 21-22 sierpnia druga wizję 

terenową – połączoną z pomiarami hydrometrycznymi, limnologicznymi i poborem prób do analiz 

laboratoryjnych. Pomimo wystąpienia opadów atmosferycznych w całej zlewni ponownie 

stwierdzono znaczące deficyty wód powierzchniowych.  

 

Zakres prac terenowych 

 przeprowadzenie pomiarów hydrometrycznych i pobór próbek wody do analiz 

laboratoryjnych z cieków zasilających jezioro, 

 przeprowadzenie pomiarów limnologicznych, w tym w szczególności wykonanie 

profili termiczno-tlenowych, 

 zweryfikowanie struktury użytkowania gruntów, ze szczególnych uwzględnieniem 

strefy brzegowej, 

 zinwentaryzowanie roślinności brzegowej, zarówno z linii brzegowej, jak i z łodzi,  

 zidentyfikowanie potencjalnych, nielegalnych zrzutów ścieków,  

 zidentyfikowanie innych, potencjalnych zagrożeń w analizowanych zlewniach 

elementarnych, w tym dużych zakładów przemysłowych, przetwórczych i rolniczych,  

 ocena presji wędkarskiej i rekreacyjnej. 

 

Zasadniczą częścią prac inwentaryzacyjnych była identyfikacja potencjalnych, nielegalnych 

zrzutów ścieków, którą oparto na czterech następujących elementach: 

 wywiadzie środowiskowym, 

 analizie dostępnej linii brzegowej zbiornika i ujściowych odcinków cieków, 

 analizie struktury roślinności brzegowej, 

 wizualnej ocenie wód i koryt głównych dopływów.  

Zarówno w obrębie koryt, jak i w strefach brzegowych cieków nie stwierdzono fizycznych 

oznak takich zrzutów. Wyjątek stanowił rów – doprowadzalnik z zakładu przetwórstwa spożywczego - 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ALTIT – Pakowanie i produkcja makaronu, 

służący do odprowadzenia wód opadowych. 
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5.1. Wyniki inwentaryzacji roślinności brzegowej 

Inwentaryzację roślinności litoralnej prowadzono bezpośrednio z linii brzegowej oraz z uwagi 

na dużą miąższość transektów roślinnych i niedostępność brzegów – z łodzi. Kartowaniu poddano 

roślinność wynurzoną strefy litoralnej, ponadto przeanalizowano roślinność higrofilną epilitoralu 

(klifu brzegowego) pod kątem zdolności buforowania spływu zanieczyszczeń z dominujących w zlewni 

gruntów ornych. Oceny dokonywano w odległości maksymalnie 50 m od linii brzegów jeziora.  

W trakcie wizji terenowej stwierdzono obecność następujących, wymienionych już wcześniej  

w opracowaniu taksonów: Trzcina pospolita (Phragmites australis), Pałka wąskolistna (Typha 

angustifolia), Tatarak zwyczajny (Acorus calamus), Pałka szerokolistna (Typha latifolia), Turzyce sp. 

(Carex sp.), Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), Kosaciec żółty (Iris pseudacorus), Oczeret 

jeziorny, sitowie jeziorne (Schoenoplectus lacustris), Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), 

Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile), Rdestnice (Potamogeton sp.) oraz nymfeidy: Grążel żółty 

(Nuphar lutea) i Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae). 

Obecność nymfeidów, głównie grążela żółtego stwierdzono w większych lub mniejszych skup iskach 

niemal wzdłuż całej linii brzegowej, co jednoznacznie potwierdza małą amplitudę wahań poziomów 

jego wód.   

Pomimo relatywnie dużej liczby zidentyfikowanych taksonów, w strefie litoralnej dominują 

wyraźnie dwa gatunki – pałka wąskolistna i trzcina pospolita, tworząc szerokie – miejscami 

kilkudziesięciometrowe monokultury. Na zacienionym brzegu południowym są to przeważnie zwarte  

i zdrowe monokultury trzcinowe o dużej zdolności absorpcyjnej spływających z pól zanieczyszczeń. 

Przeciętne szerokości pasa roślinności wodnej wynurzonej wynoszą w tej części jeziora od 0 do 20 m. 

W części północnej miąższość strefy litoralu właściwego jest większa – miejscami dochodzi do 40-45 

m. Zwiększa się udział pałki wąskolistnej, niemniej są to również zwarte monokultury złożone  

z wymienionych na wstępie dwóch głównych gatunków. Porównując zasięg roślinności brzegowej  

z przebiegiem izobat na planie batymetrycznym, stwierdzić można, że z kilkoma małymi wyjątkami 

(odcinek z dnem o dominacji substratu żwirowego w północno-wschodniej części jeziora) 

monokultury pałki i trzciny porastają każdą dostępną część ławicy przybrzeżnej do głębokości około 

1,5-1,8 m. Małe urozmaicenie gatunkowe na przeważającym odcinku linii brzegowej mógłby 

świadczyć o stałym dopływie substancji odżywczych z otaczających jezioro pól, najprawdopodobniej 

jednak jest to wynikiem znacznego falowania na zbiorniku o ekspozycji zgodnej z kierunkiem 

dominujących wiatrów. Świadczyć może o tym znaczne urozmaicenie gatunkowe w częściowo 

osłoniętych zatokach, w których udział pozostałych taksonów wyraźnie wzrasta. Nie są to pojedyncze 

osobniki lecz znaczne kolonie,  nie wyparte przez ekspansywny w warunkach zwiększonego dopływu 

biogenów szuwar trzcinowy. Na żadnym z odcinków linii brzegowej, poza rejonem ujścia Skarlanki nie 

stwierdzono wyraźnej – nienaturalnej koncentracji osobników mogących świadczyć  

o niekontrolowanym dopływie ścieków. Zwiększoną liczbę taksonów stwierdzono w skrajnych 

punktach jeziora, tj. w rejonie ujścia i wypływu Skarlanki. W pierwszej z wymienionych lokalizacji 

widać wpływ wnoszonej przez sączącą się obecnie Skarlankę - materii organicznej, dominującej  

w substracie dna oraz zwiększonego ładunku substancji odżywczej. Czynnikiem sprzyjającym 

rozrostowi trzcinowisk w rejonie ujścia Skarlanki jest też stopniowe złagodzenie nachylenia brzegów. 

Swobodnie spływające wody powierzchniowe wraz z niesioną materią organiczną stopniowo 

wypłycają rejon ujścia co z kolei tworzy bogatą w substancje odżywcze platformę pod rozwój kolonii 
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trzciny pospolitej. Śladów takich nie odnaleziono przy ujściach Marzęcickiej Strugi i dopływu  

z Mikołajek.  

Równolegle z kartowaniem roślinności litoralnej prowadzono oceną zdolności buforowej 

roślinności pokrywającej brzeg (pobrzeże i klif). Generalnie można przyjąć, że roślinność tej strefy jest 

bardzo uboga o  małej zdolności absorpcyjnej. Szczególnie wyraźnie widać to w części zachodniej  

i centralnej brzegu południowego, gdzie obok małych skupisk roślinności wysokiej, głównie olchy 

czarnej i wierzby, występują głównie zarośla o cechach synantropijnych z domieszką odrostu 

wierzbowego. Niewątpliwym zagrożeniem dla jakości wód jeziora jest natomiast niewielka odległość 

gruntów ornych na niemal pozbawionym roślinności buforowej – centralnym odcinku brzegu 

południowego i częsty w tym rejonie, prostopadły w stosunku do linii brzegowej jeziora kierunek orki.  

Nieco bogatsza roślinność porasta brzeg północny oraz rejon ujścia i wypływu Skarlanki. Są to 

głównie olsy, mogące pełnić rolę skutecznych stref buforowych.   

Szczegółowe rozmieszczenie przedstawicieli wymienionych taksonów oraz rozkład stref  

o dużej koncentracji roślinności, ze względu na konieczność zastosowania dużej skali, zamieszczono  

w załączniku kartograficznym nr 3. Poniżej zamieszczono jedynie wyciąg z mapy inwentaryzacyjnej.   

5.2. Wyniki inwentaryzacji strefy brzegowej w zakresie presji antropogenicznych wraz 
z oceną stopnia przekształcenia brzegów 

Podczas inwentaryzacji strefy brzegowej nie stwierdzono przekształceń strefy brzegowej 

jeziora o decydującej roli dla jego aktualnego stanu ekologicznego. Największe zagrożenie w strefie 

brzegowej stanowi obecnie duża liczba obiektów rekreacyjnych o charakterze tymczasowym, 

rozproszonych niemal wokół całego jeziora, także wzdłuż trudno dostępnego brzegu północno -

wschodniego. Mała dostępność komunikacyjna obiektów ogranicza możliwość dochowania 

podstawowych warunków sanitarnych. Ponadto wzdłuż brzegów zlokalizowano 74 pomosty i kładki 

wędkarskie lub cumownicze. Ich konstrukcji nie ogranicza jednak swobodnej migracji organizmów,  

a niewielkie rozmiary nie wpływają na zachowanie ciągłości litoralu.  Wyniki inwentaryzacji strefy 

brzegowej i litoralnej Jeziora Skarlińskiego przedstawiono w Załączniku dokumentacyjnym nr 1 pn. 

Dokumentacja fotograficzna oraz na Mapie inwentaryzacyjnej zlewni Jeziora Skarlińskiego w skali 

1:20 000, stanowiącej Załącznik kartograficzny nr 2 do Dokumentacji.  

 

Wnioski z inwentaryzacji strefy brzegowej 

 Nie stwierdzono kluczowych z punktu widzenia ochrony Jeziora Skarlińskiego przekształceń 

strefy brzegowej. Niewielkiej transformacji poddano jedynie dwa odcinki brzegu. Pierwszy  

w Wawrowicach, związany z powstaniem miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kapieli  

(fot. 4 – załącznik),  administrowanym przez Stowarzyszenie Moja Wieś Wawrowice   

i pozostającym pod stałym nadzorem Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Dugi – położony na 

północno-wschodnim brzegu jeziora – uporządkowany obszar łąki, stanowiącej dawniej 

miejsce biwakowania aktualnie wyłączony z tego typu użytkowania (zał. – fot. 17).  

 Jezioro posiada 3 wyraźne, roślinne strefy buforowe, pozwalające na częściową absorpcję 

spływających z terenu zlewni substancji biogennych.  

Strefa roślinności zanurzonej – zwarta struktura makrofitów, porastająca część mielizny 

brzegowej i sublitoralu do głębokości 4-4,5 m z niewielkimi wyjątkami na całej długości linii 

brzegowej jeziora.  
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Rozbudowana, ale nie wskazująca w większości na intensywne dostawy zanieczyszczeń, 

strefa roślinności zanurzonej. Jedynie w rejonie ujścia Skarlanki wskazuje na intensyfikację 

procesów biologicznych, czego częściową przyczyną jest stagnacja wód cieku na odcinku 

źródłowym i intensywnie zachodzące w jej korycie procesy biologiczne.  

Strefa roślinności brzegowej o silnym zróżnicowaniu strukturalnym. Zdolności absorpcyjne tej 

strefy są ograniczone z uwagi na nieciągłość. Wskazana jest jej naturalna rozbudowa w pasie 

minimum 20 m od linii brzegowej jeziora. 

 Oprócz rejonu ujściowego Skarlanki, nie stwierdzono zmian w substracie naturalnego – 

mineralnego dna pobrzeża i mielizny brzegowej, wskazującego  na zwiększoną dostawę 

zanieczyszczeń  i materii organicznej. Również stożki napływowe stale funkcjonujących 

cieków są zbudowane z naturalnych frakcji piaszczystych (zał. - fot.F.7).  

 Pomimo stosunkowo licznych letniskowych obiektów tymczasowych (zał. – fot. F.2, F.3, F.15, 

F.21) brzegi są zadbane bez widocznych składowisk odpadów, zrzutów ścieków bytowych czy 

przekształceń roślinności naturalnej. 

 Zidentyfikowanymi czynnikami niekorzystnymi są; bliska linii brzegowej zabudowa, związana 

z przekształceniami górnej krawędzi klifu brzegowego (fot. – F.5 oraz uzupełniająca nr 7), 

lokalny brak miąższej strefy roślinności brzegowej oddzielającej jezioro od gruntów ornych, 

powszechny – niezgodny z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych – kierunek orki. 

 Czynnikiem niekorzystnym z uwagi na odnawialność zasobów wodnych jest powszechny brak 

spływu powierzchniowego. Paradoksalnie jednak, ograniczony odpływ powierzchniowy  

w znaczący sposób ogranicza możliwość migracji związków biogennych z użytkowanych 

rolniczo terenów do jeziora. Deficyty wody ograniczają też (przypuszczalnie) intensywność 

zabiegów nawożenia. 

 W zlewni zidentyfikowano trzy obiekty gospodarcze mogące , z uwagi na swoje położenie  

w pobliżu cieków lub w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, stanowić zagrożenie dla jakości 

wód zbiornika w przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowo prowadzonej gospodarki 

wodno-ściekowej. Są to wspomniane wcześniej zakłady produkcji i pakowania makaronu (zał. 

– fot. F.6) oraz środków owadobójczych w Mikołajkach (fot. – F.10), a także ferma drobiowa 

w Nowym Dworze Bratiańskim (zał. – F.16). W przypadku ostatniego z obiektów, stwierdzono 

prawdopodobne zawieszenie lub nie rozpoczęcie działalności.   

 Presja wędkarska i turystyczna jest obecnie znikoma i pozostaje bez zasadniczego wpływu na 

stan ekologiczny jeziora.  
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6. Identyfikacja presji antropogenicznych w zlewni 

6.1. Identyfikacja presji punktowych 

W celu identyfikacji presji antropogenicznych mających wpływ na stan wód Jeziora 

Skarlińskiego dokonano przeglądu pozwoleń wodnoprawnych zebranych w bazie SIGW RZGW  

w Gdańsku, których użytkowanie odbywa się na obszarze zlewni oraz bazy danych  opłat za 

korzystanie ze środowiska za rok 2016 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Warmińsko-

Mazurskiego.  

W ramach przeglądu zweryfikowano ważność pozwoleń oraz lokalizację korzystania z wód. Przegląd 

dokumentów obejmował również dane WIOŚ o przeprowadzonych kontrolach w zakresie emisji 

substancji do środowiska, rejestr poważnych awarii oraz dane o nałożonych karach za niewłaściwe 

korzystanie ze środowiska. Podobną analizę przeprowadzono w odniesieniu do informacji  

z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Identyfikacja presji następowała także w trakcie 

prowadzonej wizji terenowej.  

Do identyfikacji presji punktowych przyjęto następujący podział poszczególnych grup 

konsumenckich i użytkowych:  

 pobory wód powierzchniowych i  podziemnych,   

 zrzuty ścieków,  

 składowiska odpadów,  

 zabudowa hydrotechniczna, urządzenia wodne (np. pomosty, kąpieliska, miejsca 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli),   

 indywidualne systemy oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz 

przydomowe oczyszczalnie ścieków) , 

 budynki inwentarskie. 

 

Pobory wód powierzchniowych  

Na obszarze zlewni nie zidentyfikowano poborów wód powierzchniowych.  

Pobory wód podziemnych  

Pobór wód w zlewni odbywa się przede wszystkim na cele zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Zidentyfikowano 4 punkty poboru wód 

podziemnych.  

Ujęcie wody podziemnej w Lekartach zostało wyłączone z eksploatacji 27.04.2016 r. ze względu na 

brak wody w studni (informacja na podstawie „Charakterystyki wodociągów na terenie powiatu oraz 

nadzoru nad jakością wody do spożycia w 2016 roku przez Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim”).  

  

Zrzuty ścieków 

Na obszarze zlewni Jeziora zinwentaryzowano 2 czynne punktowe zrzuty ścieków. Są to: 

wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody w Skarlinie odprowadzane do rowu poprzez odstojnik 

wód popłucznych oraz podczyszczone wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej odprowadzane do 
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ziemi poprzez rów melioracyjny. W tabeli ujęto ponadto zrzut ścieków komunalnych  

i technologicznych z działki nr 63/3 w obrębie Mikołajki, dla którego pozwolenie wygasło w 2012 r.  



Dokumentacja  na  potrzeby ustanowienia  obszaru ochronnego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

99 

 

Tabela 33. Identyfikacja presji punktowych- pobory wód podziemnych 

Lp. 
Nazwa 

użytkownika 
ID (Kataster 

Wodny 
Ujęcie  

Pozwolenia wodnoprawne 
(wydane przez Starostę Nowomiejskiego) 

Baza opłat Marszałka 
(2016 r.) 

Nr pozwolenia 
Data 

obowiązywania 
Cel korzystania 

Wielkość 

poboru 
(m 3/rok) 

Ujęcie  
(XY – 1992) 

Identyfikator 
użytkownika 

Wielkość 

poboru 
(m 3/rok) 

1 
Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/200
2/1171 

Ujęcie wody 
podziemnej, Studnia nr 

1, Mikołajki dz. 63/3 
OŚ.6223-1-6/2002 

2002.12.19 – 
2012.12.31 

Do celów socjalno-
bytowych i 
grzewczych 

14819 

Mikołajki, dz. 
63/3 

X: 621880 
Y: 534590 

b.d. b.d. 

2 

Gospodarstwo 
Pomocnicze przy 
Urzędzie Gminy 

w Nowym 
Mieście 

Lubawskim 

RWGD/PWP/200
9/2235 

Gminne ujęcie wody 
podziemnej, studnia nr 

1, Skarlin dz. 439/1 

OŚ.6223-1-11/09 
2009.12.31 – 
2019.12.31 

Na potrzeby socjalno-
bytowe i gospodarcze 

mieszkańców gminy 

166440 
Skarlin, dz. 439/1 

X: 622542 

Y: 532235 

280528623 39931 

RWGD/PWP/200
9/2236 

Gminne ujęcie wody 
podziemnej, studnia nr 

1, Lekarty dz. 144/1 
OŚ.6223-1-10/09 

2009.12.31 – 
2019.12.31 

Na potrzeby socjalno-
bytowe i gospodarcze 
mieszkańców gminy 

87600 
Lekarty dz. 144/1 

X: 624916 
Y: 532480 

280528623 13030 

3 

Zakład 
Gospodarki 

Komunalnej w 
Kurzętniku Sp.    z 

o.o. 

RWGD/PPDP/D/
P/12pod/36 

Ujęcie Wody Marzęcice 
OŚ.6341.1.37.2011.T

G 
2011-12-31 - 2021-

12-31 

A - do zaopatrzenia 
ludności w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia lub na cele   
socjalno bytowe 

531469 

Marzęcice dz. 
406 

X: 618310 
Y: 535530 

280077942 86614 
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Tabela 34. Identyfikacja presji punktowych - zrzuty ścieków  

Lp. 
Nazwa 

użytkownika 
ID (Kataster 

Wodny) 
Zrzut 

Nazwa 
odbiornika 

(kolektor) 

Pozwolenia wodnoprawne 
(wydane przez Starostę Nowomiejskiego) 

 

Baza opłat Marszałka 

(2016 r.) 

Nr 
pozwolenia 

Termin 
obowiązywania 

Rodzaj 
ścieku 

Lokalizacja 
zrzutu. 

(XY – 1992) 

Ilość 
[m 3/rok] 

Identyfikator 
użytkownika 

Wielkość 
zrzutu 

(m 3/rok) 

1 
Użytkownik 

prywatny 

RWGD/PWP/200
2/1171 

Zrzut wody z pomp 
ciepła przez otwór 

chłonny C-1 

Warstwa 
wodonośna  

OŚ.6223-1-
6/2002 

2012.12.31 technologiczne 

Mikołajki, dz. 
63/3 

X: 621880 
Y: 534590 

10074 
 

b.d. b.d. 

RWGD/PWP/200
2/1171 

Odprowadzenie 
oczyszczonych ścieków 

socjalno-bytowych 

Do gruntu po 
oczyszczeniu w 
przyobiektowej 

oczyszczalni 
ścieków 

OŚ.6223-1-
6/2002 

2012.12.31 
ścieki 

komunalne 

Mikołajki, dz. 
63/3 

X: 621880 
Y: 534590 

4745 b.d. b.d. 

2 

Gospodarstwo 
Pomocnicze 
przy Urzędzie 

Gminy w 
Nowym 
Mieście 

Lubawskim 

RWGD/PWP/200
9/2235 

Odprowadzenie wód 
popłucznych ze stacji 

uzdatniania 

Do rowu poprzez 
odstojnik wód 
popłucznych 

OŚ.6223-1-
11/09 

2019.12.31 
wody 

popłuczne 

Skarlin, dz. 439/1 
X: 622542 
Y: 532235 

4124,5 b.d. b.d. 

3 
Gmina Nowe 

Miasto 
Lubawskie 

RWGD/PWP/201
6/1320 

Wykonanie wylotu do 
rowu melioracyjnego R-

S25-4 oraz 
odprowadzanie 

podczyszczonych wód 
opadowych i 

roztopowych z drogi 
gminnej ze 

zlewni o pow. 0,1800 
ha 

Do ziemi poprzez 
rów melioracyjny 

R-S25-4 

OŚ.6341.29.20
16.TG 

2026.12.30 
wody 

opadowe i 
roztopowe 

Nowy Dwór, dz. 
108/3 

X: 623107 
Y: 536834 

938,79 b.d. b.d. 

 



Dokumentacja na potrzeby ustanowienia  obszaru ochronn ego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

101 

 

Składowiska odpadów 

 Na obszarze zlewni nie zidentyfikowano składowisk odpadów.  

Zabudowa hydrotechniczna  

Jezioro piętrzone jest na wypływie Skarlanki przy pomocy progu piętrzącego o konstrukcji drewnianej 

tzw. „Śluzki”. Nie ma dokumentów wskazujących na rzeczywisty poziom piętrzenia jeziora w postaci 

pozwolenia wodnoprawnego. Jak podaje Churski (1973) - Skarlanka była wykorzystywana jako droga 

wodna do spławiania drewna już od XVIII wieku, w związku z tym w XIX wieku większość jezior  

w rynnie Skarlanki było piętrzonych w tym Jezioro Skarlińskie. Przez wiele lat urządzenia piętrzące nie 

były konserwowane w odpowiedni sposób, co widoczne jest w  na przykładzie „Śluzki” . Niemniej próg 

zapewnia stabilizację jeziora na poziomie zbliżonym do średniego poziomu historycznego tj. rzędnej 

86,9 m n.p.m. Wysokość piętrzenia przyjęto na podstawie analizy stanów wód jeziora 

przeprowadzonych w publikacji pn: „Zmiany poziomu i powierzchni jezior w zlewni Drwęcy w latach 

1910–2009” oraz obserwacji autorów opracowania, które wykazały nieznaczących  wahań zwierciadła 

wody (tj. obecność dobrze wykształconych zbiorowisk roślinności o liściach pływających).  

 

Urządzenia wodne  (np. pomosty, kąpieliska) 

Podczas wizji terenowej zidentyfikowano łącznie 74 platformy, pomosty i kładki, głównie 

przeznaczenia wędkarskiego dla 47 z nich wydano pozwolenia wodnoprawne (tab.35).  

 

Tabela 35. Wykaz pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie pomostów  

Lp.  Uprawniony 
ID (Kataster 

Wodny) 
Nr pozwolenia  

Data 
wydania 

pozwolenia 

Wymiary  
Lokalizacja  
(XY – 1992) 

1 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2002
/325 

OŚ.6224-1-3/2002 14.05.2002 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 18,0m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 3,6m, szer. 

1,2m 
- powierzchnia: 25,9m2 

Skarlin, dz. 454/2 
X: 621892 
Y: 531755 

2 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2002

/403 
OŚ.6224-1-5/2002 29.05.2002 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 11,5m, 

szer. 1,5m 
- druga część: dł. 8,3m, szer. 

nieregularna 
- powierzchnia: 39,1m2 

Mikołajki, dz. 63/3 
X: 621927 
Y: 534576 

3 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2002

/536 
OŚ.6224-1-6/2002 21.06.2002 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 21,8m, 

szer. 1,5m 
- druga część: dł. 3,0m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 38,7m2 

Skarlin, dz. 444/14 
X: 621962 
Y: 532026 

4 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2002

/1172 
OŚ.6224-1-14/2002 17.12.2002 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 4,5m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 5,0m, szer. 

1,5m 
- powierzchnia: 12,9m2 

Wawrowice, 
dz.236/2 

X: 620467 
Y: 530040 

5 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2008
/770 

OŚ.6224-1-3/08 18.06.2008 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 16,0m, 

szer. 1,5m 
- druga część: dł. 4,0m, szer. 

1,5m 
- powierzchnia: 30,0m2 

Skarlin, dz. 454/4 
X: 621873 
Y: 531747 

6 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2008

/1613 
OŚ.6224-1-11/2008 07.11.2008 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 22,0m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 2,5m, szer. 

Wawrowice, dz. 
242/1 

X: 620583 
Y: 529878 
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Lp.  Uprawniony 
ID (Kataster 

Wodny) 
Nr pozwolenia  

Data 
wydania 

pozwolenia 

Wymiary  
Lokalizacja  
(XY – 1992) 

1,2m 
- powierzchnia: 29,4m2 

7 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2008

/1634 
OŚ.6224-1-10/08 03.11.2008 

Pomost złożony z trzech 
części: 

- pierwsza część: dł. 10,3m, 
szer. 1,2m 

- druga część: dł. 2,4m, szer. 
1,2m 

- trzecia część: dł. 2,2m, szer. 
1,2m 

- powierzchnia: 17,8m2 

Skarlin, dz. 461/3 
X: 621798 
Y: 532970 

8 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2008

/1722 
OŚ.6224-1-14/08 26.11.2008 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 15,0m, 

szer. 0,8m 
- druga część: dł. 2,7m, szer. 

1,6m 
- powierzchnia: 16,3m2 

Skarlin, dz. 461/3 
X: 621793 
Y: 532949 

9 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2009
/192 

OŚ.6224-1-2/09 06.02.2009 

Pomost złożony z trzech 
części: 

- pierwsza część: dł. 11,0m, 
szer. 1,5m 

- druga część: dł. 2,0m, szer. 
1,5m 

- trzecia część: dł. 3,5m, szer. 
1,5m 

- powierzchnia: 24,8m2 

Mikołajki, dz. 
52/27 

X: 621783 
Y: 534106 

10 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2009

/495 
OŚ.6224-1-18/08 19.03.2009 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 12,0m, 

szer. 0,7m 
- druga część: dł. 1,3m, szer. 

1,5m 
- powierzchnia: 10,4m2 

Mikołajki, dz. 
52/27 

X: 621786 
Y: 534134 

11 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2009

/1148 
OŚ.6224-1-18/09 29.06.2009 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 10,0m, 

szer. 1,0m 
- druga część: dł. 2,0m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 14,0m2 

Skarlin, dz. 461/3 
X: 621822 
Y: 532899 

12 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2009
/2079 

OŚ.6224-1-35/09 04.12.2009 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 8,5m, 

szer. 1,4m 
- druga część: dł. 4,0m, szer. 

1,5m 
- powierzchnia: 17,9m2 

Mikołajki, dz. 
52/27 

X: 621787 
Y: 534150 

13 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2010

/588 
OŚ.6224-1-3/10 29.03.2010 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 15,0m, 

szer. 1,4m 
- druga część: dł. 6,0m, szer. 

2,0m 

- powierzchnia: 33,0m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 139 i 131/23 

(Wawrowice) 
X: 620588 

Y: 530773 

14 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2010

/878 
OŚ.6224-1-4/10 14.05.2010 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 15,0m, 

szer. 1,5m 
- druga część: dł. 5,5m, szer. 

2,5m 
- powierzchnia: 36,3m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 6/25 (Mikołajki) 
X: 621371 
Y: 532192 

15 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2010

/1565 
OŚ.6224-1-12/10 19.03.2009 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 16,0m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 4,0m, szer. 

1,2m 
- trzecia część: dł. 4,0m, szer. 

1,2m 
- powierzchnia: 28,8m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 137/4 
(Wawrowice) 

X: 621257 
Y: 531895 

16 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2010

/1859 
OŚ.6224-1-15/10 26.10.2010 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 11,4m, 

szer. 0,8m 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 235/4 (Skarlin) 
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Lp.  Uprawniony 
ID (Kataster 

Wodny) 
Nr pozwolenia  

Data 
wydania 

pozwolenia 

Wymiary  
Lokalizacja  
(XY – 1992) 

- druga część: dł. 2,5m, szer. 
1,5m 

- powierzchnia: 12,3m2 

X: 620972 
Y: 530129 

17 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2010

/2175 
OŚ.6224-1-20/10 15.11.2010 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 8,0m, 

szer. 0,9m 
- druga część: dł. 1,5m, szer. 

1,0m 
- powierzchnia: 8,7m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 52/27 
(Mikołajki) 
X: 621788 
Y: 534161 

18 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2011

/1280 
OŚ.6341.1.35.2011.TG 23.08.2011 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 8,8m, 

szer. 0,8m 
- druga część: dł. 2,6m, szer. 

1,2m 
- powierzchnia: 10,1m2 

Skarlin, dz. 529  

Na wysokości dz. 
nr 236/4 (Skarlin) 

X: 620883 
Y: 530016 

19 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2011

/1353 
OŚ.6341.1.36.2011.TG 02.09.2011 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 16,0m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 1,8m, szer. 

1,2m 
- powierzchnia: 21,4m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 234/24 (Skarlin) 
X: 621182 
Y: 530616 

20 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2012
/377 

OŚ.6341.1.10.2012.TG 04.06.2012 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 12,0m, 

szer. 0,7m 
- druga część: dł. 2,0m, szer. 

1,5m 
- powierzchnia: 11,4m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 52/27 
(Mikołajki) 
X: 621836 
Y: 534256 

21 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2012

/378 
OŚ.6341.1.51.2011.TG 30.01.2012 

Pomost w kształcie litery  „I” 
- dł. 15,0m, szer. 1,4m 

- powierzchnia: 21,0m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 444/9 (Skarlin) 

X: 621922 
Y: 531806 

22 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2012

/413 
OŚ.6341.1.45.2011.TG 20.01.2012 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 18,0m, 

szer. 1,5m 
- druga część: dł. 6,0m, szer. 

1,5m 
- powierzchnia: 36,0m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 540/1 (Skarlin) 

X: 621105 
Y: 530900 

23 

Okręg Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego 
w Toruniu 

RWGD/PWP/2012
/1051 

OŚ.6341.1.15.2012.TG 20.01.2012 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 13,0m, 

szer. 1,3m 
- druga część: dł. 3,5m, szer. 

1,3m 
- powierzchnia: 21,5m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 30 (Wawrowice) 
X: 620569 

Y: 530536 

24 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2013
/931 

OŚ.6341.1.38.2013.TG 15.11.2013 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 4,5m, 

szer. 1,0m 
- druga część: dł. 6,0m, szer. 

1,5m 
- powierzchnia: 13,5m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 134/5 
(Wawrowice) 

X: 621024 
Y: 531528 

25 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2013
/933 

OŚ.6341.1.27.2012.TG 15.11.2013 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 6,0m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 5,2m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 17,6m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 137/8 
(Wawrowice) 

X: 621368 
Y: 532147 

26 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2013

/1443 
OŚ.6341.1.25.2012.TG 12.06.2013 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 22,5m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 4,8m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 36,6m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 17/1 (Mikołajki) 
X: 621394 
Y: 533351 

27 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2014

/672 
OŚ.6341.29.2014.TG 01.08.2014 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 3,5m, 

szer. 1,1m 
- druga część: dł. 3,0m, szer. 

3,0m 
- powierzchnia: 12,9m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 137/14 
(Wawrowice) 

X: 621278 
Y: 531935 
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Lp.  Uprawniony 
ID (Kataster 

Wodny) 
Nr pozwolenia  

Data 
wydania 

pozwolenia 

Wymiary  
Lokalizacja  
(XY – 1992) 

28 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2014
/673 

OŚ.6341.30.2014.TG 01.08.2014 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 11,0m, 

szer. 1,0m 
- druga część: dł. 2,5m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 16,0m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 137/14 
(Wawrowice) 

X: 621281 
Y: 531954 

29 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2014

/674 
OŚ.6341.40.2014.TG 17.09.2014 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 4,0m, 

szer. 0,5m 
- druga część: dł. 1,7m, szer. 

1,0m 
- powierzchnia: 3,7m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 461/3 (Skarlin) 

X: 621852 
Y: 532857 

30 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2014

/678 
OŚ.6341.39.2014.TG 24.11.2014 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 17,2m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 3,0m, szer. 

1,2m 
- powierzchnia: 24,2m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 234/7 
(Wawrowice) 

X: 621185 
Y: 530616 

31 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2014

/679 
OŚ.6341.53.2014.TG 30.12.2014 

Pomost w kształcie litery  „F” 
- pierwsza część: dł. 18,2m, 
szer. 1,2m; poprzecznie 7,5m 

x 1,8m 
- druga część: dł. 9,2m, szer. 

1,2m; poprzecznie 5,0m x 
1,8m 

- powierzchnia: 55,4m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 225/7 (Skarlin) 

X: 621282 
Y: 531193 

32 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2014
/680 

OŚ.6341.47.2014.TG 03.12.2014 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 22,5m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 4,8m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 36,6m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 17/3 (Mikołajki) 
X: 621462 
Y: 533404 

33 

Okręg Polskiego 

Związku 
Wędkarskiego 

w Toruniu 

RWGD/PWP/2014
/682 

OŚ.6341.23.2014.TG 17.06.2014 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 15,0m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 4,0m, szer. 

1,2m 
- powierzchnia: 22,8m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 534 
(Wawrowice) 

X: 620570 
Y: 530537 

34 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2014

/683 
OŚ.6341.41.2014.TG 25.09.2014 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 10,0m, 

szer. 1,0m 
- druga część: dł. 2,5m, szer. 

1,0m 
- powierzchnia: 12,5m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 139 
(Wawrowice) 

X: 621287 
Y: 531970 

35 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2014

/684 
OŚ.6341.20.2014.TG 09.06.2014 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 25,0m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 2,4m, szer. 

4,0m 
- powierzchnia: 39,6m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 19/11 
(Mikołajki) 
X: 621595 
Y: 533548 

36 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2015

/190 
OŚ.6341.3.2015.TG 06.02.2015 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 15,0m, 

szer. 1,3m 
- druga część: dł. 2,5m, szer. 

1,3m 
- powierzchnia: 22,8m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 236/7 (Skarlin) 

X: 620907 
Y: 530075 

37 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2015
/191 

OŚ.6341.15.2015.TG 08.05.2015 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 11,0m, 

szer. 1,5m 
- druga część: dł. 7,5m, szer. 

3,0m 
- powierzchnia: 39,0m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 6/11 (Mikołajki) 
X: 621378 
Y: 532188 

38 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2015

/191 
OŚ.6341.15.2015.TG 08.05.2015 

Pomost w kształcie litery  „F” 
- pierwsza część: dł. 19,0m i 

4,3m, szer. 0,9m i 3,0m 
- druga część: dł. 3,0m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 35,5m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 225/31 (Skarlin) 
X: 621193 
Y: 531132 
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Lp.  Uprawniony 
ID (Kataster 

Wodny) 
Nr pozwolenia  

Data 
wydania 

pozwolenia 

Wymiary  
Lokalizacja  
(XY – 1992) 

39 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2015
/194 

OŚ.6341.4.2015.TG 18.02.2015 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 10,0m, 

szer. 1,5m 
- druga część: dł. 2,5m, szer. 

1,0m 
- powierzchnia: 18,8m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 137/11 
(Wawrowice) 

X: 621368 
Y: 532114 

40 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2015

/197 
OŚ.6341.23.2015.TG 30.06.2015 

Pomost w kształcie litery  „I” 
- dł. 38,0m, szer. 2,0m 

- powierzchnia: 76,0m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 17/2 (Mikołajki) 
X: 621421 
Y: 533371 

41 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2015

/199 
OŚ.6341.31.2015.TG 21.09.2015 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 12,0m, 

szer. 1,3m 
- druga część: dł. 3,8m, szer. 

1,5m 
- powierzchnia: 20,3m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 444/12 (Skarlin) 
X: 621970 
Y: 532007 

42 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2015

/202 
OŚ.6341.20.2015.TG 02.06.2015 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 22,0m, 

szer. 2,0m 
- druga część: dł. 6,0m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 56,0m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 220/1 (Skarlin) 

X: 621421 
Y: 531303 

43 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2015
/203 

OŚ.6341.5.2015.TG 18.02.2015 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 11,0m, 

szer. 0,5m 
- druga część: dł. 1,5m, szer. 

1,2m 
- powierzchnia: 7,3m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 236/3 (Skarlin) 

X: 620871 
Y: 530009 

44 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2015

/205 
OŚ.6341.8.2015.TG 12.03.2015 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 20,0m, 

szer. 1,0m 
- druga część: dł. 4,8m, szer. 

2,0m 

- powierzchnia: 29,6m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 32/1 
(Wawrowice) 

X: 620603 

Y: 530716 

45 
Użytkownik 

prywatny 
RWGD/PWP/2015

/206 
OŚ.6341.21.2015.TG 22.06.2015 

Pomost w kształcie litery  „T” 
- pierwsza część: dł. 22,8m, 

szer. 1,2m 
- druga część: dł. 5,2m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 37,8m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 10/16 
(Mikołajki) 
X: 621362 
Y: 532629 

46 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2015
/209 

OŚ.6341.41.2015.TG 17.12.2015 
Pomost w kształcie litery  „I” 

- dł. 20,0m, szer. 1,2m 
- powierzchnia: 24,0m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 
nr 444/7 (Skarlin) 

X: 621970 
Y: 531845 

47 Użytkownik 
prywatny 

RWGD/PWP/2016
/1313 

OŚ.6341.18.2016.TG 15.09.2016 

Pomost w kształcie litery  „L” 
- pierwsza część: dł. 12,0m, 

szer. 1,1m 
- druga część: dł. 2,0m, szer. 

2,0m 
- powierzchnia: 17,2m2 

Skarlin, dz. 529  
Na wysokości dz. 

nr 225/11 (Skarlin) 
X: 621193 
Y: 531132 

 

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków, ze względu na ich charakter zaliczone zostały do 

obszarowych źródeł zanieczyszczeń jako punkty, z których następuje rozsączanie zanieczyszczeń  

w gruncie. 

 

Budynki inwentarskie 

Lokalizacja budynków inwentarskich została ustalona na podstawie decyzji lokalizacyjnych, 

zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wizji w terenie  (tab. 36). 
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Tabela 36. Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla budynków inwentarskich.   

Lp. Lokalizacja 
Rok wydania 

decyzji 
Rodzaj zabudowy/inwestycji 

1 
dz. 124/1 obr. Nowy 

Dwór 
2017 

Budowa budynku gospodarczego i przebudowa istniejącej 
chlewni  

2 dz. 204/3 obr. Lekarty 2018 
Rozbiórka budynku gospodarczego oraz budowa budynku 

inwentarskiego 

3 dz. 200 obr. Lekarty 2018 Rozbudowa budynku inwentarskiego  

4 dz. 239/1 obr. Lekarty 2018 
Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, oraz budowa budynku 
gospodarczo – magazynowego 

 

W  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru zlewni urządzenia 

produkcji zwierzęcej są przewidziane do rozbudowania na terenie 9RPZ Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w części terenów wokół Jeziora 

Skarlińskiego uchwalonego uchwałą nr XIII/84/97 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  

z/s w Mszanowie z dnia 26 sierpnia 1997 r. Obszar ten obejmuje działki nr 133/6, 133/7, 133/8, 

133/9, 134 w obrębie Nowy Dwór.  

W wyniku wizji terenowej stwierdzono obecność kompleksu budynków inwentarskich (ferma 

drobiu w miejscowości Nowy Dwór na działkach nr133/6, 133/9 i 134), który jest jednak 

prawdopodobnie obiektem nieczynnym. 

6.2. Identyfikacja presji liniowych 

Do presji liniowych zaliczane są w pierwszej kolejności odcieki bezpośrednie z dróg 

pozbawionych kanalizacji deszczowej. W przypadku Jeziora Skarlińskiego dotyczy to w szczególności 

odcieków z drogi wojewódzkiej DW538, przebiegającej w niewielkiej odległości od zachodniego 

krańca jeziora (droga na odcinku ok. 150 m przebiega w odległości ok. 30 m od linii brzegowej 

jeziora). Drugim przypadkiem przebiegu utwardzonej drogi w pobliżu brzegu jeziora jest ok. 400 m 

odcinek drogi powiatowej 1246N ze Skarlina do Nawry, położony w odległości ok. 40 m od linii 

brzegowej jeziora, w tym przypadku oddziaływanie  drogi jest jednak niewielkie z uwagi na znikomy 

ruch kołowy na wspomnianym odcinku. W czasie przeprowadzonej wizji terenowej zarówno  

w czerwcu jak i sierpniu odnotowano podobne natężenie ruchu, które dla DW538 zostało 

oszacowane na 30 pojazdów na godzinę oraz drogi powiatowej około 5/godzinę. Biorąc pod uwagę 

ukształtowanie terenu, przebieg dróg, kierunki spływu wód opadowych i roztopowych oraz natężenie 

ruchu rzeczywiste obciążenie jeziora zanieczyszczeniami jest znikome.  

6.3. Identyfikacja presji obszarowych – oszacowanie ładunku i bilans biogenów 

Przy obliczeniu potencjalnego ładunku całkowitego ŁC substancji biogennych, dostarczanych 

do zlewni i deponowanego na powierzchnię zbiornika wodnego w klasycznym bilansie biogenów, 

wykorzystuje się dane statystyczne, empiryczne i pomiarowe dotyczące zarówno punktowych jak  
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i obszarowych źródeł zanieczyszczeń. Zarówno podczas inwentaryzacji zlewni, jak i analizy 

dokumentów i baz danych (pozwolenia wodnoprawne z bazy SIGW RZGW Gdańsk, baza danych  

o korzystaniu ze środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa warmińsko-mazurskiego),  

w zlewni Jeziora Skarlińskiego nie zidentyfikowano punktowych źródeł zanieczyszczeń w postaci 

zrzutów ścieków. Ewentualne odpływy wód opadowych i roztopowych, pochodzące z powierzchni 

utwardzonych uwzględnione są w sumarycznych ładunkach, pochodzących z depozycji 

atmosferycznej.  

Podczas wizji terenowej stwierdzono, że dominującą formą użytkowania zlewni jest rolnictwo.  

 

Ogólny wzór na obliczenie ładunku całkowitego w zlewni ma postać: 

[wzór 6] – ładunek całkowity  

Łc = ∑ Łpkt + ∑ Łob 

gdzie: 

Łc – ładunek ca łkowity, 
∑ Łpkt - ładunek ze źródeł punktowych, 

∑ Łob – ładunek ze źródeł obszarowych  

Po usunięciu składowej ładunku punktowego i uszczegółowieniu i dostosowaniu przyjmuje postać: 

Łc=(Ł0R+ŁD+ŁK) = ∑ (ŁORG, ŁDG, ŁDW, ŁK) 

gdzie: 

ŁOR – suma ładunków obszarowych ze źródeł rolniczych (nawożenie minera lne ŁMIN + nawożenie organiczne w postaci  
zsumowanej ładunków ŁORG i  ŁDJP  - obliczenia uwzględniają łączny ładunek z suchej masy obornika i gnojo wicy – tzw. świeża 
masa), 
ŁD – suma ładunków pochodzących z depozycji  atmosferycznej (z rozbiciem na ŁDG – suma ładunków dostarczanych  
na powierzchnię lądowe i  ŁDW – suma ładunków dostarczanych na  powierzchnie wodne),  
ŁK – suma ładunków obszarowych pochodzących ze źródeł komunalnych, tj.: z przydomowych oczyszcza lni  ścieków  
i  od ludności  nieskanal izowanej i  nie korzysta jących z us ług asenizacyjnych.  

 

Do obliczeń zastosowano najnowsze udostępniane przez GUS dane statystyczne – lata 2010-2017 r. 

Określenie ładunków całkowitych i jednostkowych, pochodzących z różnych źródeł zasilania zlewni  

w biogeny, jest elementem wstępnym do sporządzenia szacunkowego bilansu biogenów jeziora. 

Należy podkreślić, że oszacowane ładunki biogenów oparte są na wartościach maksymalnych 

możliwych do zdeponowania na powierzchni zlewni, w wielu przypadkach opartych na danych 

statystycznych dla poziomu województw, nie uwzględniających warunków lokalnych. Cel pracy 

wymusza jednak przyjęcie w obliczeniach wariantu najmniej korzystnego dla środowiska.  

Ogólne równanie bilansu biogenów w jeziorze ma postać: 

[wzór 7] –bilans biogenów dla Jeziora Skarlińskiego 

ΔB=(ŁQd+ŁDW) – (ŁQo+ŁB) 

gdzie: 

ΔB – różnica bilansowa (ze znakiem „+” oznacza  nadmiar ładunku zewnętrznego, ze znakiem „ -” może wska zywać  

na zas i lanie wewnętrzne zlewni  lub jeziora)  
ŁQd – Suma ładunków dopływających z terenów zlewni ,  
ŁDW – Ładunek pochodzący z depozycji  atmosferycznej na  powierzchnię jeziora ,  

ŁQo – Suma ładunków odpływających z jeziora , 
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ŁB – Ładunek biogenów wynoszony z jeziora w pozyskiwanej biomasie ryb (wartość trudna do oszacowania  ze względu na 
wprowadzany materiał zarybieniowy, s tosowanie zanęt spożywczych i  szacunkowa formę rejestru pozyskanej biomasy ryb 

przez wędkarzy).   

 

Sposób oszacowania presji - ładunków ze źródeł rolniczych (ŁOR). 

Zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z działalności rolniczej dzielone są na 

zanieczyszczenia wnoszone do środowiska podczas nawożenia mineralnego oraz naturalnego 

(obornik, gnojowica). Powszechnie, przy szacowaniu całkowitych ładunków biogenów przyjmuje się, 

że nawożenie mineralne jest źródłem związków azotu jak i o wiele mniej mobilnego fosforu, w 

przypadku nawożenia naturalnego, szacunki dotyczą jedynie związków azotu. W niniejszej pracy 

uwzględniono dostawę fosforu z nawożenia naturalnego, korzystając ze sposobu jego oszacowania, 

zaproponowanego przez autorów w pracy; Dokumentacja na potrzeby ustanowienia obszaru 

ochronnego zbiornika wód śródlądowych jeziora Przywidzkiego Dużego  (EnviPro Poznań – 2017) na 

podstawie nawożenia obornikiem mieszanym (tzw. świeżej masy obornika). Jednym z głównych 

założeń obliczenia wielkości potencjalnego ładunku biogenów ze zlewni jest przyjęcie, że granic 

zlewni nie należy utożsamiać z obszarem nawożonym nawozami organicznymi, wyprodukowanymi w 

jej granicach. Nie ma tutaj zastosowania zasada wykorzystania w miejscu wyprodukowania. 

Oszacowanie wielkości produkcji nawozów tego typu, na podstawie tylko i wyłącznie chowu i hodowli 

zwierząt w obrębie zlewni byłoby zasadniczym błędem metodycznym. Ze względu na przekształcenia 

własnościowe gruntów, zachodzące szczególnie w warunkach wolnorynkowych, tj. po roku 1989, nie 

należy też rozpatrywać wielkości produkcji nawozów organicznych w odniesieniu do obrębów 

geodezyjnych. Za najmniejszą jednostkę administracyjną, z której produkty uboczne chowu i hodowli 

zwierząt w postaci nawozów mogą zostać wykorzystane do nawożenia należy uznać gminę,  

co jednocześnie jest zgodne z zachowaniem zasad prowadzenia dobrej kultury rolnej. Wg danych 

GUS, pochodzących z oceny stanu rolnictwa w woj. warmińsko-mazurskim dla roku 2014 i 2015, 

odsetek gospodarstw rolnych w dobrej kulturze rolnej wynosi 97,6% (GUS Urząd Statystyczny  

w Olsztynie, 2018). Wyniki wizji terenowej potwierdzają, ze zarówno gospodarstwa w gminie 

Kurzętnik, jak i w gminie Nowe Miasto Lubawskie, wpisują się w tą statystykę.  Grunty rolne są 

utrzymywane w Dobrej Kulturze Rolnej (zgodnie z normami) jeżeli spełniają szereg Norm Dobrej 

Kultury Rolnej (DKR), w tym: 

Nawozy na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 5 m, a w przypadku 

gnojowicy 10 m, od brzegu: 

 jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,  cieków wodnych, 

 rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej 

krawędzi brzegu rowu, 

 kanałów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. 

Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:  

 brzegów jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha,  

 ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa 

wodnego, 

Kolejnym argumentem za przyjęciem gminy jako jednostki wyjściowej do obliczenia produkcji 

nawozów naturalnych jest fakt, że   na obszarach wysoczyznowych, obiekty chowu i hodowli 

(szczególnie duże) powstają najczęściej na terenach płaskich czyli głównie na obszarach 

wododziałowych. Natomiast nawożenie dotyczy również stoków.  
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Nawożenie mineralne zostało obliczone dla powierzchni użytków rolnych, obejmujących: grunty 

orne, łąki trwałe i pastwiska trwałe. Są to formy użytkowania, które stanowią podstawę do 

szacowania wielkości statystycznych dawek nawozowych przez Główny Urząd Statystyczny  (ibidem). 

Jest to jednocześnie zgodne z coraz powszechniejszymi wśród rolników praktykami i zaleceniami 

ośrodków doradztwa rolniczego.  

Nawożenie organiczne zostało obliczone z uwzględnieniem wyłącznie powierzchni gruntów ornych. 

Nawożenie organiczne łąk i pastwisk, odbywa się wyłącznie podczas ich zakładania . Obie formy 

użytkowania mają w zlewni charakter trwały, a ewentualne wykorzystanie nawozów organicznych 

jest niewskazane z uwagi na duże nachylenie stoków i zagrożenie epidemiologiczne. 

 

Na podstawie danych literaturowych dotyczących terminów nawożenia w analizowanym 

rejonie, a także dopuszczalnego okresu nawożenia w gminach Kurzętnik i nowe Miasto Lubawskie  

(wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami  pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, Dz.U. 2018 poz. 1339) przyjęto, że cała dostawa 

ładunku z nawożenia ma miejsce w okresie od 1 marca do 25 października, co nie jest jednoznaczne  

z jego wymywaniem wyłącznie w tym samym przedziale czasowym. Ze względu na skrócony okres 

wegetacji, zakaz nawożenia w pierwszych miesiącach zimowych, a także na podstawie danych 

literaturowych dotyczących terminów nawożenia w analizowanym rejonie nie dokonywano 

przesunięć i szacowań wielkości nawożenia w okresie zimowym.  

 

W celu uzyskania ładunku czystego fosforu, dla danych statystycznych przedstawi anych w formie 

stężenia P2O5 (m.in. dane o nawożeniu GUS), zastosowano mnożnik 0,44, wyrażający stosunek fosforu 

do tlenu w cząsteczce P2O5.61 

 

Do oszacowania wielkości presji - ładunków całkowitych biogenów z nawożenia mineralnego 

wykorzystano: 

 

1) Dla azotu: 

 Sumaryczną powierzchnię użytków rolnych nawożonych nawozami mineralnymi (grunty 

orne, łąki i pastwiska trwałe) określoną na podstawie ewidencyjnych SWDE  

z powiatowego zasobu geodezyjnego (EGiB – Ewidencja gruntów i budynków). Zarówno do 

obliczeń potencjalnego ładunku całkowitego, jak i do bilansu, przyjęto łączną powierzchnię 

użytków rolnych w zlewni całkowitej jeziora równą 2677,6 ha (niewielka różnica 

powierzchni względem wykazu zamieszczonego w rozdz. 4.4 wynika zaokrągleń powierzchni 

zlewni cząstkowych i pozostaje bez wpływu na wynik końcowy obliczeń) . 

 

 Informację z GUS dotyczącą średniego zużycia nawozów mineralnych azotowych w postaci 

czystego składnika (N) na 1 ha użytków rolnych (do których, zgodnie z przyjętą przez GUS 

metodyką zalicza się także grunty orne i użytki zielone, w tym łąki i pastwiska trwałe) . Dla 

                                                                 
61 Zgodnie z metodyką oceny wielkości nawożenia mineralnego stosowaną przez GUS i dostępną na stronach www.gus.gov.pl, za czysty 
składnik nawozów fosforowych uznaje się P2O5, a nie czysty P. W obliczeniach bilansowych używa się natomiast masy P w odniesieniu do 
stężeń fosforu ogólnego, co wymaga zredukowania masy ładunku w oparciu o ciężar właściwy P (aspekt ten jest często pomijany  
w obliczeniach bilansowych) [źródło; Dokumentacja na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowyc h jeziora 
Przywidzkiego Dużego, EnviPro Poznań, 2017] 
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województwa warmińsko-mazurskiego średnia statystyczna wielkość nawożenia azotem  

wynosi  - 71,2 kg N/ha rocznie (dane dla roku gospodarskiego 2016/2017). 

  

2) Dla fosforu 

 Sumaryczną powierzchnię użytków rolnych nawożonych nawozami mineralnymi (grunty 

orne, łąki i pastwiska trwałe), określoną na podstawie aktualnych danych ewidencyjnych 

SWDE z powiatowego zasobu geodezyjnego (EGiB – Ewidencja gruntów i budynków). 

Podobnie jak w przypadku azotu, powierzchnia wynosi 2677,6 ha, 

 

 Informację z GUS dotyczącą średniego zużycia nawozów mineralnych fosforowych  

w postaci pięciotlenku fosforu (P2O5) na 1 ha użytków rolnych. Dla województwa 

warmińsko-mazurskiego średnia statystyczna wielkość nawożenia związkami fosforu P2O5 

wynosi 15,8 kg P2O5/ha, co po przeliczeniu na fosfor w czystej postaci daje 6,9 kg P/ha 

rocznie. 

 

Do oszacowania wielkości presji - ładunków całkowitych biogenów z nawozów naturalnych 

wykorzystano: 

1)  Dla azotu: 

 Sumaryczną powierzchnię użytków rolnych nawożonych organicznie , tj. wyłącznie gruntów 

ornych, określoną na podstawie ewidencyjnych SWDE z powiatowego zasobu geodezyjnego 

(EGiB – Ewidencja gruntów i budynków). Łączna powierzchnia tych użytków wynosi w zlewni 

całkowitej jeziora 2398,6 ha. Z uwagi na niewielki odsetek łąk i pastwisk (8,47%), 

powierzchnia ta jest zbliżona do powierzchni przyjętej w obliczeniach ładunku pochodzącego 

z nawożenia mineralnego. Powierzchnię tą przyjęto również do obliczeń bilansowych . 

 

 Wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich określono na podstawie rzeczywistych danych, 

dotyczących lokalizacji siedzib stad, pochodzących z bazy danych Systemu Identyfikacji  

i Rejestracji Zwierząt za 2015 r., prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Z uwagi na położenie gospodarstw głównie w strefie wododziałowej zlewni Jeziora 

Skarlińskiego, w pierwszej kolejności obliczono wielkość pogłowia w poszczególnych 

obrębach geodezyjnych, a następnie – na podstawie proporcji powierzchniowej (stosunek 

powierzchni obrębu geodezyjnego w granicach zlewni do jego powierzchni całkowitej).  

W granicach zlewni nie zidentyfikowano funkcjonujących ferm drobiowych.  

Z uwagi na zróżnicowaną produkcję obornika i gnojówki przez poszczególne grupy zwierząt 

oraz zróżnicowaną w nich koncentrację zawartości azotu, obliczenia prowadzono nie  

w odniesieniu do dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), ale do poszczególnych kategorii 

zwierząt gospodarskich (grupy technologicznej), wymienionych w tabeli 9 załącznika nr 6 do 

„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami  

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu  zanieczyszczeniu” 

(rozporządzenie azotanowe). Obliczenia prowadzono odrębnie dla każdej gminy.  

Zestawienie grup zwierząt gospodarskich i pochodzących od nich wielkość produkcji 

poszczególnych frakcji nawozów organicznych (wg ww. załącznika do rozporządzenia 

azotanowego) z uwzględnieniem dominującego – płytkościółkowego chowu, zamieszczono  

w tabelach poniżej. Wysoki odsetek gospodarstw w dobrej kulturze (wg GUS 97,6%) 
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uwzględniono także podany w rozporządzeniu azotanowym współczynnik koncentracji azotu 

„w”.  

 

Tabela 37. Zestawienie zwierząt gospodarskich i odpowiadająca im produkcja obornika i gnojówki w Gminie Kurzętnik 
[opracowanie własne  z wykorzystaniem współczynników z rozporządzenia azotanowego] 

Grupa 
technologiczna 

Sztuki 
Produkcja obornika Produkcja gnojówki 

Jednostkowa  
[t/rok] 

Suma 
[t/rok] 

Jednostkowa 
[m3/rok] 

Suma 
[m3/rok] 

Bydło pozostałe  238 23,8 3570,0 7,6 1642,2 

Trzoda chlewna 1467 2 2934,0 1 1467,0 

 

Tabela 38. Zestawienie zwierząt gospodarskich i odpowiadająca im produkcja obornika i gnojówki w Gminie Nowe Miasto 
Lubawskie [opracowanie własne  z wykorzystaniem współczynników z rozporządzenia azotanowego] 

Grupa 
technologiczna 

Sztuki 

Produkcja obornika Produkcja gnojówki 

Jednostkowa  

[t/rok] 

Suma 

[t/rok] 

Jednostkowa 

[m3/rok] 

Suma 

[m3/rok] 

Bydło pozostałe  141 23,8 2115,0 7,6 972,9 

Trzoda chlewna 3500 2 7000,0 1 3500,0 

 

 Wielkość całkowitej produkcji azotu w czystym składniku w nawozach naturalnych,  

w odniesieniu dla poszczególnych gmin,  obliczono w oparciu o wielkość pogłowia zwierząt 

hodowlanych (tab. 36 i 37) na podstawie przeliczników i wskaźnika koncentracji  

„w” z rozporządzania azotanowego. Sumaryczną wielkość dawki azotu w nawozach 

odniesiono do powierzchni całkowitej użytków nawożonych nawozami organicznymi  

w zlewni (z podziałem na poszczególne gminy), otrzymując w ten sposób uśrednioną wielkość 

rocznej dawki azotu na 1 ha użytków. Dla gminy Kurzętnik wynosi ona – 10,48 kg N/ha, dla 

Nowego Miasta Lubawskiego – 16,90 kg N/ha. Zestawienie wskaźników zawartości  

N w oborniku i gnojówce zamieszczono w tabeli 39.  

 

Tabela 39. Wskaźniki zawartości azotu w czystej postaci w nawozach naturalnych wg rozporządzenia azotanowego 

Grupa technologiczna 
Wskaźnik zawartości azotu 

Obornik [kg N/t] Gnojówka [kg N/m3] 

Bydło pozostałe  3,0 2,9 

Trzoda pozostała  4,2 4,6 

 

2) Dla fosforu: 

 Sumaryczną powierzchnię użytków rolnych nawożonych organicznie, tj. wyłącznie gruntów 

ornych, określoną na podstawie ewidencyjnych SWDE z powiatowego zasobu geodezyjnego 

(EGiB – Ewidencja gruntów i budynków). Łączna powierzchnia tych użytków wynosi w zlewni 
całkowitej jeziora 2398,6 ha.  
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 Wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich każdej z gmin, określono w sposób analogiczny jak 

w przypadku obliczeń dla ładunków azotu. 

 Wielkość całkowitej produkcji fosforu w czystym składniku w nawozach naturalnych,  

w odniesieniu dla poszczególnych gmin, obliczono w oparciu o wielkość pogłowia zwierząt 

hodowlanych (tab. 36 i 37) na podstawie wskaźników zawartości fosforu w postaci P2O5  

w oborniku i gnojówce, ustalonych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych w rolnictwie 

do tego celu danych literaturowych (Maćkowiak 2004, Maćkowiak C., Żebrowski J. 200062, 

Pająk J.J. i Kowalik B. 200663). Sumaryczną wielkość dawki P2O5 w nawozach organicznych 

odniesiono do powierzchni całkowitej użytków nawożonych w zlewni (z zachowaniem 

podziału na gminy), otrzymując w ten sposób uśrednioną wielkość rocznej dawki P2O5 na 1 ha 

użytków. Wynosi ona dla gminy Kurzętnik 10,00 kg P2O5/ha, dla gminy Nowe Miasto 

Lubawskie 16,02 P2O5/ha. W celu obliczenia zawartości czystego fosforu (P), w obliczeniach 

szczegółowych zastosowano mnożnik 0,436, wyrażający stosunek fosforu do tlenu  

w cząsteczce P2O5. Zestawienie wskaźników zawartości P2O5 w oborniku i gnojówce 
zamieszczono w tabeli 40. 

 

Tabela 40. Wskaźniki zawartości P2O5 w czystej postaci w nawozach naturalnych wg Maćkowiak 2004, Maćkowiak C., 
Żebrowski J. 2000 , Pająk J.J. i Kowalik B. 2006 

Grupa technologiczna 

Wskaźnik zawartości fosforu 

Obornik  [kg P2O5/t] Gnojówka [kg P2O5/m3] 

Bydło pozostałe  2,8 0,3 

Trzoda pozostała  4,4 0,4 

 

Sposób oszacowania ładunków depozycji atmosferycznej (ŁD) 

Do oszacowania wielkości ładunków azotu i fosforu pochodzenia atmosferycznego  

(z depozycji atmosferycznej) wykorzystano rzeczywiste miesięczne dane pomiarowe udostępniane 

przez GIOŚ i pochodzące ze stacji pomiarowej w Olsztynie - monitorującej chemizm opadów 

atmosferycznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Uwzględniono najnowsze 

dostępne dane dla całego roku hydrologicznego tj.: dla XI i XII z roku 2016, dla pozostałych miesięcy  

z roku 2017. 

Dane pochodzące z monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych udostępniane są w postaci 

łącznej masy czystego składnika zanieczyszczenia, deponowanej na jednostkę powierzchni, w tym 

wypadku na 1 ha. Wielkości jednostkowej depozycji atmosferycznej azotu i fosforu oraz sumy 

miesięcznych ładunków deponowanych bezpośrednio na powierzchnię Jeziora Skarlińskiego 

zamieszczono w tabeli 41.  Zachowano układ tabeli zgodny z układem roku hydrologicznego.  

 

 

                                                                 
62 Maćkowiak C., Żebrowski J. 2000, Skład chemiczny obornika w Polsce. Nawozy i Nawożenie, ss. 119-130 
63 Pająk J.J., Kowalik B., 2006, Wpływ żywienia i systemu utrzymania zwierząt na ilość i skład odchodów od bydła, Nawozy i Nawożenie 
(Fertilizers and Fertilization), 4 (29), 7-19, 2007 pkt. 2 
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Tabela 41. Depozycja atmosferyczna - dane wejściowe [źródło: GIOŚ-PMŚ, Stacja Olsztyn] 

Depozycja atmosferyczna – wyniki pomiarów bezpośrednich na stacji PMŚ w Olsztynie  

Okres XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X ZIMA LATO ROK 

Jednostkowe ładunki miesięczne w kg/ha/m-c 

Azot 1,43 0,56 0,37 0,65 0,7 1,15 0,47 1,17 1,3 0,85 2,06 1,72 4,86 7,57 12,43 

Fosfor 0,072 0,019 0,004 0,005 0,038 0,019 0,009 0,029 0,047 0,009 0,018 0,049 0,157 0,161 0,318 

Sumaryczna depozycja bezpośrednia na powierzchnię jeziora w kg/m-c (ładunki niezredukowane) 

Azot 416,4 163,1 107,7 189,3 203,8 334,9 136,9 340,7 378,6 247,5 599,9 500,9 1415 2204 3620 

Fosfor 21,0 5,5 1,2 1,5 11,1 5,5 2,6 8,4 13,7 2,6 5,2 14,3 46 47 93 

 

Sposób oszacowania ładunków obszarowych pochodzących ze źródeł komunalnych (ŁK) 

Z uwagi na mały stopień skanalizowania obszaru, oszacowanie wielkości ładunków azotu  

i fosforu, pochodzącego ze źródeł komunalnych, stanowi istotny element oceny obciążeń jeziora 

ładunkami pochodzenia obszarowego. Podstawą obliczeń jest określenie rzeczywistej liczby ludności 

pozbawionej możliwości korzystania z systemu zbiorowego oczyszczania ścieków, tj. liczby ludności 

korzystającej z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz liczby ludności, która nie korzysta z sieci 

kanalizacyjnej i jednocześnie nie korzysta z usług asenizacy jnych. W pierwszym przypadku, dane  

o sumarycznej liczbie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie wraz z ich szczegółową 

lokalizacją uzyskano od pracowników urzędów gminnych w Kurzętniku i Nowym Mieście Lubawskim. 

Dla gminy Biskupic dane te nie są wymagane z uwagi na charakter użytkowania (lasy) niewielkiego 

odsetka powierzchni zlewni Jeziora Skarlińskiego, należącego administracyjnie do tej gminy. Ładunek 

biogenów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków obliczono za pomocą iloczynu 

średniej statystycznej (GUS) liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym (4,1 os. dla Kurzętnika  

i 4,3 os. dla gminy Nowe Miasto Lubawskie .), wskaźnika przeciętnej skuteczności oczyszczania 

przydomowych oczyszczalni ścieków – 0,92 tj. 92% i normatywnej wielkości dobowej produkcji azotu 

i fosforu przez 1 osobę (N - 0,011 kg, P - 0,0025 kg). 

Do oszacowania ładunku azotu i fosforu od osób nie korzystających ze zbiorczych systemów 

oczyszczania ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków, zastosowano te same wartości 

normatywne produkcji co w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków. Liczbę osób ustalono na 

podstawie danych o % skanalizowania gmin (źródło: BDL-GUS, dane przekazane przez Urząd Gminy), 

liczby zbiorników bezodpływowych wskazanych w rejestrach gminnych. Następnie przypisano do 

każdego zbiornika bezodpływowego liczbę osób odpowiadającą statystycznemu gospodarstwu 

domowemu (odpowiednio dla gminy Kurzętnik 4,1 os i dla gminy Nowe Miasto Lubawskie 4,3 os.). 

Sumując otrzymaną liczbę osób z osobami korzystającymi z kanalizacji i zestawiając ogólną liczbą 

ludności w poszczególnych gminach (na podstawie dostępnych danych ustalono, że jest to 968 osób 

w gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz 511 osób w gminie Kurzętnik), otrzymano wskaźnik 

procentowy ludności nie korzystających z żadnych systemów oczyszczania ścieków.  Następnie za 

pomocą tego wskaźnika określono (w sposób proporcjonalny) liczbę osób nie korzystających  

z oczyszczalni dla każdej miejscowości/przysiółka w zlewni. W odniesieniu do miejscowości leżących 

częściowo w granicach zlewni, częściowo poza nią zastosowano dodatkowo proporcję 

powierzchniową, tj. liczbę osób nie korzystających z oczyszczalni przemnożono przez wskaźnik 

procentowy powierzchni terenów zabudowanych należących do badanej zlewni. Łączna oszacowana  
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liczba ludności nie korzystająca z żadnych systemów oczyszczania w zlewni to 188 osób na obszarze 

gminy Kurzętnik oraz 464 w obrębie gminy Nowe Miasto Lubawskie. 

 

Redukcja ładunków 

Oszacowanie ilości zdeponowanych w obrębie zlewni ładunków sumarycznych azotu i fosforu 

nie jest tożsame z obciążeniem tymi ładunkami zlewni, tym bardziej jeziora. Wprowadzone do gruntu 

lub zdeponowane na jego powierzchni substancje biogenne podlegają szeregowi procesów fizycznych 

i chemicznych. Biorą też udział w procesach biologicznych, wchodząc do tzw. obiegu materii. Na 

terenach rolniczych, a do takich należy niemal cała zlewnia Jeziora Skarlińskiego, straty zarówno 

fosfor jak i azotu, związane są głównie z procesami erozji i wynoszeniem z plonami.  Wyjątek w tym 

wypadku stanowi dostawa zanieczyszczeń z wodami opadowymi bezpośrednio do Jeziora 

Skarlińskiego, czyli depozycja atmosferyczna bezpośrednio na jego powierzchnię.  

W celu obliczenia potencjalnego obciążenia zlewni ładunkami pochodzącymi ze źródeł obszarowych 

(punktowych nie zidentyfikowano), należy dostarczaną część ładunku zredukować z wykorzystaniem 

powszechnie stosowanych wskaźników empirycznych.   

Częściową redukcję biogenów w zlewni, na potrzeby niniejszej dokumentacji, określono na podstawie 

współczynników dobranych do charakteru i pochodzenia ładunku, a także form użytkowania terenu:   

1) Dla ładunków pochodzących z nawożenia użytków rolnych  nie zastosowano wskaźników 

empirycznych określających poziom efektywności wykorzystania substancji biogennych,  

w tym przypadku azotu i fosforu. Wynoszenie ładunku oparto o statystyczne wielkości 

plonów dominujących, na tym terenie upraw, tj.: upraw zbożowych, ziemniaków, buraków  

i rzepaku i przeciętne zawartości N i P w plonach. Dane o wielkości plonów głównych 

ziemiopłodów określono na podstawie opracowania GUS (Urzędu Statystycznego  

w Olsztynie) pn. Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016–201764. 

Są to odpowiednio dla; zbóż ogółem – 39,4 dt z ha, ziemniaków – 247 dt z ha, buraki 

cukrowe – 563 dt z ha, rzepak i rzepik – 28,2 dt z ha. Na podstawie tego samego źródła 

określono proporcje poszczególnych upraw w strukturze zasiewów zlewni. Sumaryczną 

wielkość plonów dla poszczególnych upraw, określono na podstawie areału użytków 

rolnych i ww. jednostkowych wielkości plonów. Otrzymane wyniki dla poszczególnych 

upraw to: zboża – 87007,28 dt, ziemniaki – 11156,65 dt, buraki cukrowe – 10451,72 dt, 

rzepak 11437,8 dt. Zawartość azotu w postaci N i fosforu w postaci P2O5 obliczono zgodnie 

ze wskaźnikami opracowanymi przez IUNG-PIB65. Dla mieszanki zbóż przyjęto wartości 

średnie wskaźników wynoszenia z plonami dla: pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia - 2,3 

kgN/dt i 1 kg P2O5/dt, dla ziemniaków odpowiednio – 0,39 kgN/dt i 0,14 kg P2O5/dt, dla 

buraków - 0,365 kgN/dt i 0,15 kg P2O5/dt, dla rzepaku - 0,45 kgN/dt i 0,14 kg P2O5/dt. 

Sumaryczna wielkość wynoszenia ze zlewni odniesiono do powierzchni użytków uzyskując w 

ten sposób wartość wynoszenia jednostkowego – 79,78 kg N/ha i 34,26 kg P2O5/ha. 

2) Dla depozycji atmosferycznej obliczenia prowadzono dwutorowo:  

 dla depozycji na obszary nawożone nie zastosowano dodatkowego wskaźnika redukcji  

z uwagi na udział tych ładunków w wynoszeniu z plonami,  

 dla depozycji na obszary nienawożone wykorzystano współczynniki oparte na 

rzeczywistych wieloletnich badaniach bilansu azotu i fosforu w Polsce, wykonywanych  

                                                                 
64 Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016–2017, 2018, GUS, US w Olsztynie 
65 Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych (OSN)na azotany pochodzenia rolniczego, PROW na lata 2007-2013, praca 
pod red, Jadczyszyn T., 2015, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
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w Polsce obligatoryjnie zgodnie z klasyfikacją OECD przez Instytut Uprawy i Nawożenia 

Gleby – PIB. Wyniki prac bilansowych przedstawione m.in. w pracy Kopińskiego  

i Tujaka66 wskazują na konkretne wielkości wynoszenia (efektywności wykorzystania) 

dostarczonych na powierzchnię gruntów ładunków fosforu i azotu. Autorzy 

zaproponowali dwie grupy wskaźników. Odnoszące się do dużych fragmentów dorzeczy  

i bardziej szczegółowe dla województw. Do obliczeń redukcji ładunków azotu i fosforu w 

zlewni Jeziora Skarlińskiego wykorzystano wskaźniki przestawione w uszczegółowionym 

układzie wojewódzkim, jako bardziej adekwatne do rzeczywistości. Wartości tych 

współczynników dla analizowanych biogenów wynoszą odpowiednio: 

 dla azotu – 57%, zatem wskaźnik dla ładunku niewykorzystanego stanowiący 

pozostałą część ładunku wnoszonego wynosi 43,0%, tj. 0,430,  

 dla fosforu – 80,7%, czyli odpowiednio 19,3%, tj. 0,193. 

Wskaźniki te dedykowane są obszarom rolniczym, należy jednak założyć, że w przypadku 

zlewni Jeziora Skarlińskiego, wody spływające z innych powierzchni np. nieużytków, czy 

powierzchni utwardzonych również biorą udział w ogólnym obiegu materii, a redukcji   

w postaci wynoszenia rzeczywistego (jak w przypadku obszarów nawożonych) nie da się 

jednoznacznie określić;  

3) Dla ładunków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków zastosowano redukcję 

odpowiadającą przeciętnej skuteczności tego typu oczyszczalni – 92%, co odpowiada 

wartości mnożnika – 0,08., 

4) Dla wszystkich ładunków wnoszonych do zlewni łącznie (nawożenie, depozycja 

atmosferyczna, ładunek ze źródeł komunalnych) zastosowano współczynnik erozyjny 

redukcji zaproponowany w opracowaniu „Identyfikacja znaczących oddziaływań 

antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe  

i podziemne w regionie wodnym Dolnej Wisły” (PectoreEco, 2012) wynoszący dla SCWP 

DW0303 -  zlewni o dużych deniwelacjach odpowiednio – 0,3 dla azotu i 0,63 dla fosforu. 

 

Komplet wyników obliczeń ładunków obszarowych wraz z danymi wejściowymi i wartościami 

wskaźników redukcji zamieszczono w tabelach poniżej  (tabele 42-47). Są to zestawienia zawierające 

surowe wyniki obliczeń sumarycznych dla całego roku hydrologicznego.  

 

 

                                                                 
66 Kopiński A., Tujaka A., 2009, Bilans azotu i fosforu w rolnictwie polskim, [w;] Woda -Środowisko-Obszary-Wiejskie, IMUZ, t.9, z.4(28), s. 
103-116  
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Tabela 42. Ładunek azotu ze źródeł rolniczych 
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Bezpośrednia (N. M. Lubawskie) 1109,9 966,7 904,0 62,7 79,7 71,20 16,90 68827,1 15277,6 84104,7 77051,8 7052,9 7,3 0,3 2115,9 

Dopł. ze Skarlina (N. M. Lubawskie) 184,6 139,8 128,0 11,8 79,7 71,20 16,90 9953,3 2163,2 12116,5 11142,7 973,8 7,0 0,3 292,1 

Dopł. z jez. Wieczorek (N. M. Lubawskie) 256,1 216,9 209,0 7,9 79,7 71,20 16,90 15445,1 3532,1 18977,2 17290,7 1686,4 7,8 0,3 505,9 

Marzęcicka Struga (N. M. Lubawskie) 113,0 103,5 89,0 14,5 79,7 71,20 16,90 7366,9 1504,1 8871,0 8247,2 623,8 6,0 0,3 187,1 

Skarlanka (N. M. Lubawskie) 465,2 368,0 298,1 69,9 79,7 71,20 16,90 26203,5 5037,9 31241,4 29334,8 1906,6 5,2 0,3 572,0 

Bezpośrednia (Kurzętnik) 462,8 411,5 379,3 32,2 79,7 71,20 10,48 29299,9 3975,1 33275,0 32801,2 473,8 1,2 0,3 142,1 

Dopł. z Mikołajek (Kurzętnik) 260,9 227,3 206,1 21,2 79,7 71,20 10,48 16181,8 2159,6 18341,4 18115,5 225,9 1,0 0,3 67,8 

Marzęcicka Struga (Kurzętnik) 298,0 244,0 185,1 58,9 79,7 71,20 10,48 17370,1 1939,8 19310,0 19445,8 -135,9 -0,6 0,3 -135,9 
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Tabela 43. Ładunek fosforu ze źródeł rolniczych 
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Bezpośrednia (N. M. Lubawskie) 1109,9 966,7 904,0 62,7 34,3 15,80 16,02 0,436 6664,8 6317,6 12982,4 14451,9 -1469,6 -1,5 0,630 -1469,6 

Dopł. ze Skarlina (N. M. Lubawskie) 184,6 139,8 128,0 11,8 34,3 15,80 16,02 0,436 963,8 894,5 1858,3 2089,9 -231,6 -1,7 0,630 -231,6 

Dopł. z jez. Wieczorek (N. M. Lubawskie) 256,1 216,9 209,0 7,9 34,3 15,80 16,02 0,436 1495,6 1460,6 2956,2 3243,1 -286,9 -1,3 0,630 -286,9 

Marzęcicka Struga (N. M. Lubawskie) 113,0 103,5 89,0 14,5 34,3 15,80 16,02 0,436 713,4 622,0 1335,3 1546,9 -211,5 -2,0 0,630 -211,5 

Skarlanka (N. M. Lubawskie) 465,2 368,0 298,1 69,9 34,3 15,80 16,02 0,436 2537,4 2083,3 4620,6 5502,1 -881,4 -2,4 0,630 -881,4 

Bezpośrednia (Kurzętnik) 462,8 411,5 379,3 32,2 34,3 15,80 10,00 0,436 2837,2 1655,1 4492,3 6152,2 -1660,0 -4,0 0,630 -1660,0 

Dopł. z Mikołajek (Kurzętnik) 260,9 227,3 206,1 21,2 34,3 15,80 10,00 0,436 1566,9 899,2 2466,1 3397,8 -931,6 -4,1 0,630 -931,6 

Marzęcicka Struga (Kurzętnik) 298,0 244,0 185,1 58,9 34,3 15,80 10,00 0,436 1682,0 807,7 2489,7 3647,3 -1157,6 -4,7 0,630 -1157,6 
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Tabela 44. Ładunek azotu ze źródeł komunalnych 
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Bezpośrednia (N. M. Lubawskie) 191 4,3 0 0 0,011 0,08 0,3 229,5 0,000 229,5 

Dopł. ze Skarlina (N. M. Lubawskie) 9 4,3 0 0 0,011 0,08 0,3 10,5 0,000 10,5 

Dopł. z jez. Wieczorek (N. M. Lubawskie) 148 4,3 1 4,3 0,011 0,08 0,3 178,2 1,381 179,6 

Marzęcicka Struga (N. M. Lubawskie) 0 4,3 0 0 0,011 0,08 0,3 0,0 0,000 0,0 

Skarlanka (N. M. Lubawskie) 116 4,3 0 0 0,011 0,08 0,3 140,3 0,000 140,3 

Bezpośrednia (Kurzętnik) 29 4,1 1 4,1 0,011 0,08 0,3 34,6 1,317 35,9 

Dopł. z Mikołajek (Kurzętnik) 70 4,1 4 16 0,011 0,08 0,3 84,1 5,268 89,4 

Marzęcicka Struga (Kurzętnik) 89 4,1 4 16 0,011 0,08 0,3 107,5 5,268 112,8 

 

Tabela 45. Ładunek fosforu ze źródeł komunalnych 
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Bezpośrednia (N. M. Lubawskie) 191 4,3 0 0 0,0025 0,08 0,63 109,5 0,000 109,5 

Dopł. ze Skarlina (N. M. Lubawskie) 9 4,3 0 0 0,0025 0,08 0,63 5,0 0,000 5,0 

Dopł. z jez. Wieczorek (N. M. Lubawskie) 148 4,3 1 4,3 0,0025 0,08 0,63 85,0 0,314 85,4 

Marzęcicka Struga (N. M. Lubawskie) 0 4,3 0 0 0,0025 0,08 0,63 0,0 0,000 0,0 

Skarlanka (N. M. Lubawskie) 116 4,3 0 0 0,0025 0,08 0,63 67,0 0,000 67,0 

Bezpośrednia (Kurzętnik) 29 4,1 1 4,1 0,0025 0,08 0,63 16,5 0,299 16,8 

Dopł. z Mikołajek (Kurzętnik) 70 4,1 4 16 0,0025 0,08 0,63 40,2 1,197 41,4 

Marzęcicka Struga (Kurzętnik) 89 4,1 4 16 0,0025 0,08 0,63 51,3 1,197 52,5 
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Tabela 46. Ładunek azotu z depozycji atmosferycznej 
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Bezpośrednia (N. M. Lubawskie) 966,7 89,1 54,2 12,430 0,3 0,43 3604,7 229,7 3834,4 

Dopł. ze Skarlina (N. M. Lubawskie) 139,8 14,2 30,6 12,430 0,3 0,43 521,3 71,9 593,2 

Dopł. z jez. Wieczorek (N. M. Lubawskie) 216,9 39,1 0,0 12,430 0,3 0,43 808,9 62,8 871,7 

Marzęcicka Struga (N. M. Lubawskie) 103,5 1,9 7,6 12,430 0,3 0,43 385,8 15,2 401,0 

Skarlanka (N. M. Lubawskie) 368,0 46,0 51,2 12,430 0,3 0,43 1372,4 155,9 1528,3 

Bezpośrednia (Kurzętnik) 411,5 43,1 8,2 12,430 0,3 0,43 1534,5 82,3 1616,8 

Dopł. z Mikołajek (Kurzętnik) 227,3 21,4 12,2 12,430 0,3 0,43 847,5 53,9 901,4 

Marzęcicka Struga (Kurzętnik) 244,0 35,1 18,9 12,430 0,3 0,43 909,7 86,6 996,3 

 

Tabela 47. Ładunek fosforu z depozycji atmosferycznej 
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Bezpośrednia (N. M. Lubawskie) 966,7 89,1 54,2 0,318 0,63 0,43 193,7 19,6 213,3 

Dopł. ze Skarlina (N. M. Lubawskie) 139,8 14,2 30,6 0,318 0,63 0,43 28,0 6,1 34,1 

Dopł. z jez. Wieczorek (N. M. Lubawskie) 216,9 39,1 0,0 0,318 0,63 0,43 43,5 5,4 48,8 

Marzęcicka Struga (N. M. Lubawskie) 103,5 1,9 7,6 0,318 0,63 0,43 20,7 1,3 22,0 

Skarlanka (N. M. Lubawskie) 368,0 46,0 51,2 0,318 0,63 0,43 73,7 13,3 87,0 

Bezpośrednia (Kurzętnik) 411,5 43,1 8,2 0,318 0,63 0,43 82,4 7,0 89,5 

Dopł. z Mikołajek (Kurzętnik) 227,3 21,4 12,2 0,318 0,63 0,43 45,5 4,6 50,1 

Marzęcicka Struga (Kurzętnik) 244,0 35,1 18,9 0,318 0,63 0,43 48,9 7,4 56,3 

 

Oszacowane wielkości ładunków azotu i fosforu z poszczególnych grup źródeł, wskazują 

jednoznacznie na dominujący udział rolnictwa w deponowaniu obu tych pierwiastków  

na powierzchnię gruntu. W obu przypadkach są to jednak ilości dużo niższe niż dawki zalecane m.in. 

w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych czy w rozporządzeniu azotanowym , np. dopuszczalna granica 

170 kg N/ha w czystym składniku wnoszona z nawozem naturalnym.  Margines potencjalnych, 

nieudokumentowanych lub nie możliwych do ustalenia w przyjętym trybie szacowania ładunku, 

uzupełnień dawek nawozowych, zgodnych z powszechnymi zaleceniami jest stos unkowo duży.  
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W przypadku azotu, zamieszczony w ostatnich kolumnach tabeli  42, wynik uproszczonego bilansu 

wykonany tzw. „metodą na powierzchni”, z uwzględnieniem wynoszenia z plonami jest dodatni, nie 

są to jednak w skali roku i powierzchni zlewni przekroczenia znaczące. Jest to tym bardziej 

zrozumiałe, że przez większość okresu wegetacyjnego, na co wskazują wyniki analiz hydrologicznych, 

na terenie zlewni występują wyraźne deficyty wody w gruncie. Składniki pokarmowe są 

unieruchomione w gruncie do czasu wystąpienia opadu, w tym okresie często krótkotrwałego, ale 

intensywnego, co powoduje szybkie wypłukanie, a raczej filtrację pionową biogenów (rozdz. 4.2.3.  

i 4.2.4). W przypadku fosforu, wielkość ładunku całkowitego jest we wszystkich zlewniach 

kompensowany przez wynoszenie z plonami. Ujemny bilans czystego fosforu „na powierzchni” 

wskazuje na możliwość jego dodatkowego uzupełnienia bez szkody dla środowiska pod warunkiem, 

że uzupełnienia te będą następowały w dostosowanych do miesięcznego rozkładu wynosze nia. 

Ewentualne wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń w stosowaniu nawozów fosforowych mogłoby 

prowadzić do całkowitego wyjałowienia gleby i nierentowności upraw. Braki fosforu mogą być 

częściowo rekompensowane przez ładunki pochodzące z opadu atmosferycznego i z rozproszonych 

ładunków komunalnych. W tym drugim przypadku, oszacowanie ładunku jest jednak opatrzone 

dużym błędem, wynikającym z braku prowadzenia pełnej ewidencji zbiorników bezodpływowych  

i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Miasto Lubuskie. Rzeczywista wartość ładunku 

jest zapewne dużo niższa. Rozwiązaniem tego problemu będzie niewątpliwie wdrożenie zaleceń  

z aPGW, wskazujących na konieczność budowy minimum 273 zbiorników na nieczystości płynne. 

Podobne wnioski można wysunąć w odniesieniu do azotu pochodzącego ze źródeł komunalnych. 

Ładunki, zarówno azotu jak i fosfor, pochodzące z depozycji atmosferycznej są relatywnie duże, ale 

kluczowym do oceny ich znaczenia jest ich sposób rozłożenia w czasie.  

 

Roczny rozkład ładunków zanieczyszczeń: 

Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego bilansu należy dokonać proporcjonalnego 

rozłożenia ładunków na poszczególne miesiące w roku  wg następujących założeń: 

1) Ładunki pochodzenia komunalnego rozkładają się w ciągu roku w sposób stały,  

2) Ładunki pochodzące z depozycji atmosferycznej ustalone są na podstawie danych 

rzeczywistych z poszczególnych miesięcy w roku i nie wymagają modyfikacji,  

3) Rozpuszczalność związków azotu i fosforu w wodzie jest względnie stabilna a ładunek 

pochodzenia rolniczego (nawożenie) - niezredukowany poprzez wynoszenie z plonami  

- wypłukiwany jest proporcjonalnie w stosunku do zasobności i mobilności wody w gruncie. 

Zwiększenie wypłukiwania pozostałych w gruncie biogenów następuje w wyniku zwiększenia 

spływu potamicznego, tym samym rozkład zasilania wód jeziora w biogeny pochodzące  

z nawożenia powinien być zbliżony do rocznego reżimu odpływu wód. Niemniej ze względu 

na istotną rolę wynoszenia azotu i fosforu w oszacowaniu obciążenia jeziora,  

a w szczególności na ujemny bilans ładunków fosforu, wskazane jest przyjęcie rozkładu 

rocznego nawożenia i wynoszenia ładunków z plonami, opartego na zaleceniach dotyczących 

harmonogramów i planów nawożenia (ODR, IUNG-PIB). Opierając się na danych 

publikowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a także na wykorzystanych już wcześniej 

informacjach o strukturach zasiewów przyjęto rozkłady zamieszczone na ryc. 30.  
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Ryc. 30. Roczny rozkład nawożenia i wynoszenia plonów przyjęty do obliczeń bilansowych 

 

 

 

Obliczenie potencjalnego i rzeczywistego bilansu chwilowego i rocznego biogenów  

 

Obliczenia bilansów rocznych (potencjalnego i rzeczywistego) wykonano w układzie 

miesięcznym, w oparciu o oszacowane rozkłady dopływu biogenów. Ładunek odpływający z jeziora 

określono na podstawie charakterystycznych dla roku normalnego średnich miesięcznych 

przepływów rzeki Skarlanki na zamknięciu zlewni całkowitej Jeziora Skarlińskiego.:  

Założenia do obliczeń bilansowych: 

1) Za stężenie miarodajne do bilansu potencjalnego w profilu zamykającym zlewnię przyjęto 

stężenie chwilowe z pomiarów terenowych,  

2) Za stężenia miarodajne biogenów do bilansu rzeczywistego dla profili kontrolowanych 

przyjęto wartość zmierzoną (chwilową), która ze względu na niekorzystne warunki 

hydrologiczne (brak rozcieńczania w okresie suchym), jest prawdopodobnie zawyżona  

w kontekście obliczeń całorocznych. Niemniej zgodnie z zaleceniami zawartymi w metodyce 
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opracowanej przez Tyszewskiego S. i in., 200867, w przypadku małej liczby danych przyjąć 

należy najgorszy wariant dla środowiska. 

3) Za stężenia miarodajne biogenów do bilansu rzeczywistego dla profili niekontrolowanych 

przyjęto z zachowaniem zasady opisanej w pkt. 1; stężenie miarodajne z profilu R-4 dla zlewni 

Marzęcickiej Strugi, Skarlanki, części nr 5 i 6 zlewni bezpośredniej oraz stężenie miarodajne 

odpowiadające wynikowi otrzymanemu w profilu R2 dla pozostałych zlewni – położonych. 

 

                                                                 
67Tyszewski i in., 2008, Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni, 
ProWoda 
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 Tabela 48. Bilans potencjalny azotu 

Bilans azotu XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

A Nawożenie zredukowane [kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 11311,9 45247,4 22623,7 28279,6 22623,7 45247,4 33935,6 16967,8 

B Depozycja  atmosferyczna zredukowana [kg] 1235,9 484,0 319,8 561,8 605,0 993,9 406,2 1011,2 1123,6 734,7 1780,5 1486,6 

C Ładunki  ze źródeł komunalnych [kg]  64,8 67,0 67,0 60,5 67,0 64,8 67,0 64,8 67,0 67,0 64,8 67,0 

Suma ładunków A+B+C [kg] 1300,8 551,0 386,8 622,3 11983,8 46306,2 23096,9 29355,7 23814,3 46049,0 35780,8 18521,4 

Wynoszenie [kg] 0 0 0 0 10671,5 37350,2 26678,7 26678,7 37350,2 37350,2 26678,7 10671,5 

Bilans dopływu ze zlewni [kg] 1300,8 551,0 386,8 622,3 1312,4 8956,0 -3581,8 2677,0 -13535,9 8698,8 9102,1 7849,9 

Depozycja  na  powierzchnię jeziora  [kg] 416,42 163,07 107,74 189,28 203,84 334,88 136,86 340,70 378,56 247,52 599,87 500,86 

Odpływ chwi lowy ze zlewni  SQ [m3/s ] 0,08 0,10 0,12 0,15 0,15 0,15 0,10 0,08 0,07 0,09 0,10 0,08 

Stężenie miarodajne  [mg/dm3] 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 

Ładunek odprowadzany [kg] 138,0 176,4 219,8 246,4 272,7 262,8 182,8 136,6 131,2 158,1 174,0 145,9 

Sumaryczne obciążenie jeziora [kg] 1579,2 537,7 274,7 565,2 1243,5 9028,0 -3627,7 2881,1 -13288,5 8788,3 9528,0 8204,8 

 

Tabela 49. Bilans potencjalny fosforu 

Bilans fosforu XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

A Nawożenie zredukowane [kg] 0 0 0 0 1660,0 6640,2 3320,1 4150,1 3320,1 6640,2 4980,1 2490,1 

B Depozycja  atmosferyczna zredukowana [kg] 136,1 35,9 7,6 9,5 71,8 35,9 17,0 54,8 88,8 17,0 34,0 92,6 

C Ładunki  ze źródeł komunalnych [kg]  31,0 32,1 32,1 29,0 32,1 31,0 32,1 31,0 32,1 32,1 31,0 32,1 

Suma ładunków A+B+C [kg] 167,1 68,0 39,6 38,4 1763,9 6707,1 3369,2 4236,0 3441,0 6689,3 5045,2 2614,8 

Wynoszenie [kg] 0 0 0 0 2001,6 7005,5 5003,9 5003,9 7005,5 7005,5 5003,9 2001,6 

Bilans dopływu ze zlewni [kg] 167,1 68,0 39,6 38,4 -237,6 -298,3 -1634,7 -767,9 -3564,5 -316,2 41,3 613,2 

Depozycja  bezpośrednia  na  powierzchnię jeziora  20,97 5,53 1,16 1,46 11,07 5,53 2,62 8,44 13,69 2,62 5,24 14,27 

Odpływ chwi lowy ze zlewni  SQ [m3/s ] 0,08 0,10 0,12 0,15 0,15 0,15 0,10 0,08 0,07 0,09 0,10 0,08 

Stężenie miarodajne   [mg/dm3] 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

Ładunek odprowadzany [kg] 9,8 12,5 15,6 17,5 19,4 18,7 13,0 9,7 9,3 11,2 12,4 10,4 

Sumaryczne obciążenie jeziora [kg] 178,28 60,97 25,16 22,35 -245,94 -311,48 -1645,10 -769,19 -3560,09 -324,81 34,17 617,09 
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Kluczową role w obiegu biogenów odgrywają nawożenie, co jest zrozumiałe z uwagi na 

dominująca w zlewni, rolniczą formę użytkowania i depozycja atmosferyczna. Rol a drugiego z tych 

czynników jest marginalna w okresie wegetacyjnym. Niemniej koncentracja związków azotu i fosforu 

w opadach atmosferycznych w okresie jesienno-zimowym (wysokie stężenia przy stosunkowo niskich 

opadach), jest dla jeziora wysoce niekorzystna. Przy bliskim zeru wynoszeniu azotu i fosforu  

w okresie od listopada do lutego (ryc. 31 i 32), to właśnie ten czynnik, obok wymywania 

zdeponowanych ładunków pochodzenia rolniczego, może decydować o łącznej wielkości ładunku obu 

tych pierwiastków, trafiającej do jeziora. Niekorzystny jest również fakt, że część ładunków  

z depozycji atmosferycznej trafia bezpośrednio na powierzchnię jeziora. W przypadku mobilnego 

azotu, ładunki pochodzenia rolniczego i atmosferycznego niewątpliwie się sumują. Efektem są 

stosunkowo wysokie sumaryczne dostawy azotu do jeziora. Sytuacja ta jest wyjątkowo niekorzystna 

w przypadku występowania łagodnych zim, podczas których koncentracja azotu w wodach zbiornika 

będzie niewątpliwie podwyższona. W przypadku zim normalnych i ostrych, część ładunku (szczególnie 

pochodzenia atmosferycznego) związana jest w pokrywie śniegowej, część w gruncie w wyniku 

zamrozu  i może w tej postaci przetrwać do uruchomienia okresu wegetacyjnego, a co za tym idzie do 

czasu kiedy zostanie spożytkowana przez rozwijającą się roślinność. Podobnie wygląda sytuacja  

z ładunkami fosforu, które z uwagi na dużą dostawę azotu są w tym przypadku składnikiem 

pokarmowym limitującym nadmierny rozwój fitoplanktonu. Zwiększona koncentracja potencjalnych 

ładunków tego pierwiastka pojawia się w październiku, kiedy spada wynoszenie z plonami, ale 

jednocześnie uruchamiane jest częściowe wymywanie fosforu z użytków rolnych (ryc. 32). Na ten 

sam okres przypada największy ładunek z depozycji atmosferycznej. Łączny sumaryczny ład unek  

P z tego źródła wynosi blisko 40 kg, przekracza dodatni wynik bilansowy w październiku (tab. 49). 

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki hydrologiczne  w zlewni i znikomy odpływ potamiczny, a co 

za tym idzie ograniczone wymywanie fosforu z gruntu, przyczyn jesiennego i zimowego wzrostu 

koncentracji fosforu należy się doszukiwać w dostawie z obu omawianych źródeł. Przy czym 

czynnikiem decydującym będzie występowanie i rozkład czasowy opadów oraz charakter zimy. W 

przeciwieństwie do azotu, potencjalne nadwyżki fosforu szybko zostają zneutralizowane w procesach 

biologicznych – już na przełomie lutego i marca bilans sumaryczny ładunków w jeziorze przyjmuje 

wartość ujemną (ryc. 32).  

 

 

    

 

Ryc. 31. Wybrane składowe bilansu azotu dla Jeziora Skarlińskiego 
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Ryc. 32. Wybrane składowe bilansu azotu dla Jeziora Skarlińskiego 

 

6.4. Analiza jakości wód jeziora 

6.4.1. Wyniki badań i pomiarów własnych 

Podstawowym celem wykonania badań i pomiarów dodatkowych było określenie aktualnego 

stanu jeziora, w tym w odniesieniu do wskaźników determinujących stan jeziora określony w aPGW 

(Indeks Fitoplanktonowy dla Polskich Jezior (PMPL), średnie nasycenie hypolimnionu tlenem) . 

Jednym z celów realizacji zadania jest określenie czynników mogących mieć wpływ na  wartości 

poszczególnych wskaźników decydujących o stanie JCWP. W tym celu konieczne było 

przeprowadzenie analiz laboratoryjnych prób wody jeziora oraz cieków do niego dopływających  

w zakresie następujących parametrów: 

 Azot amonowy (jezioro, ciek), 

 Azot azotynowy (jezioro, ciek), 

 Azot azotanowy (jezioro, ciek), 

 Azot organiczny (jezioro, ciek), 

 Fosforany rozpuszczone (jezioro, ciek), 

 Fosfor ogólny (jezioro, ciek), 

 Chlorofil (jezioro), 

 Seston (jezioro), 

 BZT5 (jezioro), 

 ChZT5 (ciek), 

 Fitoplankton (jezioro). 

Konieczność ich wykonania wynikała również z faktu braku dostatecznej ilości danych 

dotyczących zawartości poszczególnych związków w różnych punktach jeziora oraz jego dopływach. 

Analiza powyższych parametrów jest niezbędna dla określenia stopnia eutrofizacji jeziora, możliwości 

jego  samooczyszczania oraz wskazania czynnika limitującego rozwój fitoplanktonu, stanowiącego 

jedną ze składowych wskaźnika PMPL. Wyniki badań wykorzystane zostały również w celu określenia 

wielkości presji obszarowych, a co za tym idzie źródeł zanieczyszczeń jeziora. 
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Badania dodatkowe przeprowadzone zostały w dniach 21-22 sierpnia 2018 roku,  

w wytypowanych na podstawie planu batymetrycznego oraz analiz wyników ocen PMŚ, profilach na 

jeziorze i jego dopływach. Ze względu na panujące warunki hydrologiczne w zlewni nie udało się 

przeprowadzić pomiarów oraz pobrać prób z większości planowanych punktów na dopływach (koryta 

suche, często trwale zasypane, bez śladów przepływu, zastoiska).  

Poniżej przedstawiono wstępne wyznaczenie profili pomiarowych oraz poboru prób wód 

jeziora i cieków. 

 

 

Ryc. 33. Lokalizacja profili pomiarowych własnych i Państwowego Monitoringu Środowiska 

 

Ostatecznie pobór prób wody z jeziora do analiz laboratoryjnych nastąpił w dwóch punktach 

na jeziorze. Ich wyboru dokonano z założeniem ich reprezentatywności dla całego jeziora oraz 

korelacji uzyskanych wyników z danymi PMŚ.  

 jezioro - 2 punkty poboru prób do analiz laboratoryjnych (J1 i J4),  
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 jezioro – 4 punkty pomiarów in-situ (J1, J2, J3, J4), 

 cieki – 3 punkty R1, R2, R4. 

Były to: 

 J1 – jezioro, głęboczek zachodni, punkt zbieżny z punktem monitoringu PMŚ (stanowisko 3),  

 J2 – jezioro, punkt charakterystyczny dla jeziora, 

 J3 – jezioro, punkt charakterystyczny dla jeziora, 

 J4 – jezioro, głęboczek, punkt zbieżny z punktem monitoringu PMŚ (stanowisko 1),  

 punkt charakterystyczny dla wschodniej części jeziora, 

 R1 – Skarlanka wypływ z jeziora, 

 R2 – dopływ Dopływ z Mikołajek, w rejonie dopływu do jeziora,  

 R4 – dopływ Marzęcicka Struga, w rejonie dopływu do jeziora. 

Pobór prób zarówno z  warstwy powierzchniowej jak i naddennej przeprowadzony został  

z jednostki pływającej, przy użyciu batometru, a próby od razu po ich pobraniu były utrwalane. 

Ponadto pobrano próby wody dopływów oraz wypływu z jeziora zgodnie z załączoną mapą 

poglądową rozmieszczenia profili pomiarowych. Na 4 stanowiskach na jeziorze oraz ciekach 

dokonano pomiarów In situ wskaźników pomocniczych w prawidłowej interpretacji otrzymanych 

wyników analiz laboratoryjnych, były to: 

 odczyn pH, 

 temperatura, 

 tlen, 

 przewodność elektrolityczna właściwa, 

 widzialność krążka Secchiego. 

Pomiary in situ miały na celu określenie podstawowych warunków fizyko-chemicznych 

panujących w misie jeziornej stanowiących tło dla wszystkich procesów w niej zachodzących.  

Wyniki badań własnych zostały odniesione do wartości granicznych wskaźników jakości wód 

odnoszących się do jednolitych części wód powierzchniowych  zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do 

aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187). W tabeli w układzie graficznym wyniki 

klasyfikacji stanu ekologicznego w poszczególnych profilach pomiarowych odzwierciedlono za 

pomocą kodów barwnych zgodnie z ww. rozporządzeniem. Obszary niezakolorowane w tabeli 

wskazują na brak określonej wartości granicznej dla danego wskaźnika, wymienionej w załączniku  

nr 1 lub 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia.  
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Tabela 50. Wyniki pomiarów In-Situ wraz z odniesieniem do klas oceny stanu  

STANOWISKO TEMP pH przewodność 
% O2 w 

hypolimnionie 
widzialność 

J 1 24,4 8,3 422 6 2,8 

J 2 24,1 8,3 401 13 2,6 

J 3 24,4 8,2 406 14 2,5 

J 4 24,5 8,2 413 8 2,7 

R 1 22,6 8,1 463 

n.b. R 2 12,8 7,3 526 

R 4 14,3 7,4 571 

 

Temperatura wody w jeziorze jest bezpośrednio związana z temperaturą powietrza 

atmosferycznego oraz temperaturą cieków dopływających. Temperatura wody w dn iu wykonywania 

pomiarów była wysoka i wynosiła ponad 24oC. Utrzymanie się temperatury na takim poziomie przez 

długi czas może wpłynąć negatywnie na ekosystem. Podobną wartość odnotowano na wypływie  

z jeziora. W przypadku cieków dopływających do jeziora, w  pkt. R2 oraz R4 odnotowano bardzo niską 

jak na tą porę roku oraz aktualnie panujące warunki atmosferyczne temperaturę wody. Wynosiła ona 

odpowiednio 12,8oC dla profilu R2 oraz 14,3oC dla R4. Wartości te wskazują, że wody te nie były 

prowadzone otwartym korytem. Należy wobec tego domniemywać, że mamy w tym przypadku do 

czynienia z zasilaniem z wód podziemnych. 

Mierzony odczyn pH wód jeziora w różnych punktach był zbliżony i wynosił 8,2-8,3. Wartości 

te są charakterystyczne dla stanu równowagi ekosystemów wodnych. W większości wód naturalnych, 

które zawierają wapń i mają kontakt z dwutlenkiem węgla w atmosferze odczyn pH oscyluje  

w granicach 8,2 do 8,3. Odmienną sytuację odnotowano w przypadku wód dwóch dopływów tj. R2  

i R4, które były znacznie niższe od tych notowanych w jeziorze i na odpływie. Należy domniemywać 

dopływ wód podziemnych o średniej twardości. Przewodność elektrolityczną właściwą można 

uważać za wskaźnik zawartości soli  rozpuszczonych w wodzie, pośrednio wskazując na ilość materii 

rozpuszczone w wodzie. Przewodność elektrolityczna właściwa nie wykazała znaczących różnic  

w obrębie misy jeziornej. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych parametrów, wody cieków 

dopływających do jeziora wykazały wyższe przewodność niż wody jeziora i odpływu. Po raz kolejny 

świadczy to o odmiennym charakterze tych wód. Mierzone wartości przewodności odpowiadają 

stanowi dobremu w przypadku wód jeziornych i bardzo dobremu w przypadku wód dopływów.  

Dodatkowo na jeziorze przeprowadzono pomiary widzialności krążka Secchiego, która  

w obrębie całej misy jeziornej była dobra i wynosiła od 2,5 – 2,8 m. 

Analiza profili termiczno-tlenowych stanowiła podstawę do określenia % zawartości tlenu  

w hipolimnionie. Wykazała ona stratyfikację jeziora. Istnienie hipolimnionu oszacowano  na 

głębokości poniżej 8 m. Wartości procentowe zawartości tlenu w hipolimnionie były różne i zależne 

od głębokości analizowanego profilu. Średni dla całego jeziora %O2 w hipolimnionie wynosił 10,25%. 

W najgłębszym punkcie było to 8%. Analizy wykazały dobry poziom natlenienia wód jeziora. 
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Tabela 51. Profile termiczn- tlenowe - zestawienie tabelaryczne 

GŁĘB TEMP TLEN % tlenu GŁĘB TEMP TLEN % tlenu

0 24,4 8,2 96 0 24,1 8,6 101

1 24,6 8,3 99 1 24,4 8,6 103

2 24 8,4 99 2 24 9,1 107

3 23,5 8,5 100 3 23,8 9,6 113

4 23,4 8,5 98 4 23,6 9,3 109

5 22,8 8,1 93 5 22,7 8,8 101

6 22,3 5,3 60 6 21,8 6,5 73

7 20,2 1,6 17 7 19,9 2,6 28

8 17,3 1 10 8 16,2 1,8 18

9 16,1 0,8 8 9 14,1 1,2 12

10 14,4 0,6 6 10 13,4 1,1 10

11 14 0,5 5 11 12,7 1,2 11

12 13,5 0,5 5

13 12,8 0,3 3

J1 J2 

 

GŁĘB TEMP TLEN % tlenu GŁĘB TEMP TLEN % tlenu

0 24,4 8,7 102 0 24,5 8,7 104

1 24,3 8,9 106 1 25 8,6 103

2 24 9,3 109 2 24,1 8,6 101

3 23,6 9,4 110 3 23,5 8,6 101

4 23,3 9 102 4 23,1 7,8 90

5 22,5 8,3 94 5 22,4 7,4 84

6 22 6,1 69 6 21,7 5,6 63

7 19,9 2,5 27 7 19,8 2 22

8 15,9 1,6 16 8 15,7 1,7 17

9 14,1 1,4 13 9 14,2 1,2 12

10 13,5 1,3 13 10 13,1 0,9 8

11 12,2 0,8 7

12 10,2 0,7 6

13 9,7 0,4 4

14 9,3 0,3 3

J4J3 
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Ryc. 34. Profile  termiczno-tlenowe  

 

W pobranych próbkach wody jeziora i jego dopływów oraz wypływu analizowano stężenia 

następujących parametrów:  



Dokumentacja na potrzeby ustanowienia  obszaru ochronn ego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

131 

 

 azotu (amonowego, azotynowego, azotanowego, organicznego oraz ogólnego),  

 fosforu (fosforanów rozpuszczonych i fosforu ogólnego),  

 ChZT i BZT5, 

 suchej masy sestonu i chlorofilu-a. 

Oznaczono wielkość Multimetriksu fitoplanktonowego (PMPL). 

 Wszystkie analizy wykonywano zgodnie z Polskimi Normami  i wytycznymi GIOŚ. Zgodnie  

z ustaleniami odstąpiono od konieczności przeprowadzenia analiz przez akredytowane laboratorium. 

Kwestię tą omówiono na spotkaniu z Zamawiającym, który wyraził zgodę na przeprowadzenie analiz 

laboratoryjnych przez doświadczone Laboratorium analiz wód Zakładu ochrony wód Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza. Decyzję taką podjęto na podstawie następujących przesłanek:  

 analizy laboratoryjne wody pod kątem wskaźnika PMPL decydującego o złym  stanie wód 

Jeziora Skarlińskiego wykonywane są jedynie przez laboratoria WIOŚ, które nie wykonują ww. 

analiz na zlecenie zewnętrzne, 

 pomiary termiczno – tlenowe stanowiące postawę do obliczeń % zawartości tlenu  

w hipolimnionie jako drugiego wskaźnika decydującego o złym stanie wód należy 

przeprowadzić In Situ. Takie postępowanie wyeliminuje ewentualne błędy w uzyskanych 

wynikach, które mogą powstać w wyniku transportu i przechowywania próbek,  

 znaczne odległości miejsca poboru prób oraz ograniczony czas pracy ww. laboratoriów 

uniemożliwiłby sprawny pobór prób oraz ich przewiezienie do laboratorium w czasie 

gwarantującym ich „świeżość”, 

 biorąc pod uwagę odległość Laboratorium od Jeziora Skarlińskiego (około 200 km),  czas 

poboru prób (koło 6h), czas dojazdu (około 2,5h) oraz godziny pracy laboratorium (7-15) 

niemożliwy byłby pobór i dowiezienie prób do laboratorium tego samego dnia,  

 pozostałe parametry jakości wód nie stanowiły podstawy niniejszego opracowania. Mają na 

celu potwierdzenie zidentyfikowanych presji oraz oszacowanie ich wielkości, a także 

określenie ewentualnych korelacji pomiędzy wskaźnikami decydującymi o złym stanie  

z innymi parametrami jakości wód jeziora i dopływów,  

 Laboratorium analiz wód Zakładu ochrony wód Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu zobligowało się do odebrania prób oraz poddania ich analizom w dniu przyjęcia.  

Tabela 52 przedstawia wyniki analiz laboratoryjnych oraz próbę ich odniesienia do wartości 

granicznych wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, 

takich jak jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, w tym jezior lub innych zbiorników naturalnych 

wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, oraz sztuczny zbiornik wodny zgodnie  

z załącznikiem nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie  

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187). Na potrzeby niniejszych analiz przyjęto 

następujące typy cieków dopływających zgodnie z opracowaniem pn: „Analiza i aktualizacja 

jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10”. Na potrzeby niniejszego opracowania  

i konieczności zachowania spójności z nomenklaturą stosowaną w ww. rozporządzeniu zachowano 

„starą” typologię. 

 R1 – Skarlanka – wypływ z jeziora  

Typ P_poj – potok w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy  

„stary” typ: 25 – Ciek łączący jeziora 

 R2 – dopływ z Mikołajek 
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Typ:  PNp – potok lub strumień nizinny piaszczysty,  

„stary” typ: 17, potok nizinny piaszczysty 

 R4 – Marzęcicka Struga 

Typ:  PNp – potok lub strumień nizinny piaszczysty  

„stary” typ: 17, potok nizinny piaszczysty 

W tabeli, w układzie graficznym, wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego w poszczególnych 

profilach pomiarowych odzwierciedlono za pomocą kodów barwnych, zgodnie z ww. 

rozporządzeniem. Obszary niezakolorowane w tabeli wskazują na brak określonej wartości granicznej 

dla danego wskaźnika, wymienionej w załączniku nr 1 lub 2 do  wyżej wymienionego rozporządzenia. 

Na wykresach obrazujących zawartości poszczególnych parametrów jakościowych wód, 

wymienionych w tabelach do rozporządzenia, wrysowano linię obrazującą granicę dobrego stanu.  

W zakresie wskaźników tj. Azot amonowy, azotynowy, azotanowy, fosforany oraz BZT dla wód 

jeziornych, które nie są dla jezior normowane w rozporządzeniu „klasyfikacyjnym”, odniesiono je do 

wartości granicznych stanu dobrego oraz bardzo dobrego dla cieków odpowiadających typowi 

głównym dopływom – typ PNp (stary typ 17). 

 
Tabela 52. Wyniki analiz laboratoryjnych wód Jeziora Skarlińskiego oraz cieków w jego zlewni 

Próba mgN/l J1 G J1 D J4 G J4 D R1 R2 R4 

NH4 mgN/l 0,163 0,703 0,216 3,027 0,18 0,135 0,159 

NO2 mgN/l 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,002 0,004 

NO3 mgN/l 0,07 0,135 0,104 0,135 0,068 1,96 0,85 

Nmin mgN/l 0,234 0,839 0,321 3,165 0,249 2,097 1,013 

N Kjeldhala mgN/l 1,153 0,983 0,476 3,108 0,62 0,965 0,789 

Norg mgN/l 0,99 0,28 0,26 0,081 0,44 0,83 0,63 

TN mgN/l 1,224 1,119 0,581 3,246 0,689 2,927 1,643 

PO4 mgP/l nw 0,277 nw 1,253 nw 0,032 0,034 

TP mgP/l 0,062 0,329 0,06 1,389 0,049 0,086 0,064 

ChZT mgO2/l n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 16,1 14,5 

Chlorofil-a µg/l 4,7 8,48 n.b. n.b. n.b. 

Sucha masa 
sestonu 

mg/l 4,15 1,34 n.b. n.b. n.b. 

BZT5 mgO2/l 1,47 4,32 n.b. n.b. n.b. 

Biomasa 
fitoplanktonu  

0,93 n.b. n.b. n.b. 

PMPL 
 

0,83 n.b. n.b. n.b. 

 

 

Najważniejszym elementem analiz była weryfikacja wskaźnika PMPL, którego przekroczenia 

decydowały o złym stanie JCWP. Zintegrowana próbka fitoplanktonowa została przeanalizowana 

zgodnie z obowiązującą metodą oceny stanu ekologicznego jezior w oparciu o fitoplankton. Próbka 

była analizowana w mikroskopie odwróconym po 24-godzinnej sedymentacji w cylindrycznej 
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komorze o objętości 9 ml, wg metody Utermohla (Wetzel i Liekens, 2001). Fitoplankton został 

zliczony w trzech kolejnych pasach przekątnych, aż do zliczenia ponad 400 osobników. Biomasa 

fitoplanktonu została wyznaczona na podstawie jego objętości. Objętość została policzona jako s uma 

objętości wszystkich taksonów obecnych w próbce. Objętość każdego taksonu została wyliczona 

poprzez przyrównanie jego kształtu do najbardziej zbliżonej figury geometrycznej (Hillebrand i in. 

1999, Napiórkowska-Krzebietke i Kobos 2016), przy użyciu danych z pomiarów mikroskopowych 

przynajmniej 30 osobników. Multimetriks fitoplanktonowy (PMPL) został wyliczony na podstawie 

koncentracji chlorofilu-a, biomasy ogólnej fitoplanktonu i biomasy sinic, zgodnie z obowiązującą 

metodą (Hutorowicz i Pasztaleniec, 2011). 

Fitoplankton Jeziora Skarlińskiego był bardzo nieliczny (8,8 tys. komórek w 1 ml próbki),  

o niskiej biomasie (1,1 mg*l-1). Najliczniejsze spośród grup taksonomicznych były sinice, stanowiące 

91% liczebności ogólnej fitoplanktonu (ryc. 35). W liczebności sinic dominował nitkowaty gatunek 

z rzędu Nostocales, Aphanizomenon klebahnii Elenkin ex Pechar, oraz kolonijny, lokalny gatunek 

Coelomoron pusillum (Van Goor) Komárek. Sinice były również grupą o najwyższej biomasie, 

stanowiąc 29% biomasy ogólnej fitoplanktonu. Niewiele mniejszym udziałem charakteryzowały się 

zielenice, a następnie bruzdnice, okrzemki i kryptofity (ryc. 36). Gatunkami o najwyższej biomasie 

były sinica Aphanizomenon klebahnii, kryptofit Cryptomonas opata Ehrenberg, okrzemka Aulacoseira 

sp. i zielenica Coelastrum astroideum DeNotaris. Niemniej należy zauważyć, iż mimo dominacji sinic 

zarówno w składzie ilościowym jak i jakościowym fitoplanktonu nie stanowi on wyraźnej dominanty. 

Kolejną znaczącą grupę stanowią zielenice, których obecność w wodach jeziora wskazuje na dobry 

stan ekosystemu. Stan ekologiczny jeziora wyznaczony na podstawie multimetriksu 

fitoplanktonowego (PMPL), jest bardzo dobry, przy wartości PMPL wynoszącej 0,86.  

Wartym podkreślenia jest fakt iż w okresie badań zarówno w czerwcu jaki i w sierpniu, nie 

zidentyfikowano zakwitu fitoplanktonu mimo wybitnie sprzyjających ku temu zarówno warunków 

atmosferycznych i hydrologicznych. Również wywiad środowiskowy przeprowadzony wśród 

mieszkańców oraz wędkarzy nie wykazał zaistnienia tego zjawiska w okresie letnim. Z uzyskanych 

informacji wynika, że zakwity pojawiają się sporadycznie, w okresie wiosennym i są krótkotrwałe 

(około 3-4 dni). 

 

 

 
Ryc. 35. Udział grup taksonomicznych w liczebności ogólnej fitoplanktonu Jeziora Skarlińskiego 
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Ryc. 36. Udział grup taksonomicznych w biomasie fitoplanktonu Jeziora Skarlińskiego 

 

 

Tabela 53. Wartości poszczególnych składowych multimetriksu fitoplanktonowego PMPL wyliczone dla próbki z jeziora 
Skarlińskiego 

Metriks Wartość 

Metriks „chlorofil a” YCh 1,30 

Metriks „biomasa ogólna” YBm 0,93 

Metriks biomasa sinic” YCy 0,34 

Multimetriks fitoplanktonowy PMPL 0,86 

 

 

Fitoplankton do rozwoju potrzebuje składników odżywczych. Spośród wielu potrzebnych 

pierwiastków chemicznych, najważniejsze są azot i fosfor. W wodach naturalnych może znajdować 

się azot zawarty w różnych związkach chemicznych. Najczęściej podaje się, że jest to azot zawarty  

w postaci jonów amonowych, azotanów(III) i azotanów(V). 

 

Azot amonowy 

Jony amonowe lub rozpuszczony amoniak pochodzą głównie z biochemicznego rozkładu 

organicznych związków roślinnych i zwierzęcych, takich jak białko, produkty jego rozpadu, mocznik 

itp. Źródłem jonów amonowych mogą być też ścieki przemysłowe np. ścieki z gazowni lub ścieki 

miejskie. Zawartość azotu amonowego podlega znacznym wahaniom w ciągu roku i jest silnie 

uzależniona od temperatury , a także procesów biologicznych.  

Stężenia azotu amonowego w Jeziorze Skarlińskim wahały się od 0,16 do 3,03 mgN-NH4/l  

i w odniesieniu do warstwy powierzchniowej jeziora oraz jego dopływów i wypływu odpowiadały 

stanowi bardzo dobremu. Wartości wyższe odnotowywano w strefie naddennej zbiornika  

z maksimum na stanowisku J4D. Wody dopływów charakteryzowały się znacznie niższymi, 

wyrównanymi koncentracjami omawianej formy azotu, które nie przekraczały 0,18 mgN -NH4/l.  
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W przypadku Jeziora Skarlińskiego jego zawartość jedynie w wodach naddennych, przy braku 

zinwentaryzowanych punktowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni, świadczy o intensywnych 

procesach rozkładu materii organicznej zachodzących w strefie przydennej.  

 

 
Ryc. 37. Stężenia azotu amonowego na analizowanych stanowiskach badawczych w Jeziorze Skarlińskim i jego dopływach  

 

 

Azot azotynowy 

Azotany(V) dostają się do wód ze ściekami miejskimi i przemysłowymi, z odwodnień kopalni, 

a także wskutek spływu z pól nawożonych sztucznymi nawozami azotowymi. Duża zawartość 

azotanów(V) w wodach powierzchniowych, głównie w jeziorach, przyczynia się do eutrofizacji, czyli 

"zakwitania" wód. 

W przypadku azotu azotynowego maksimum dla Jeziora Skarlińskiego odnotowano na 

stanowisku J4D, gdzie dochodziło ono do 0,003 mgN-NO2/l. Na pozostałych stanowiskach 

badawczych koncentracja azotynów wyniosła 0,001 mgN-NO2/l. Nieco wyższe wartości stwierdzono 

w przypadku wód dopływających do jeziora. Najwyższe stężenie odnotowano dla dopływu R4 - 0,004 

mgN-NO2/l (ryc. 38).  Należy zaznaczyć, że ilości odnotowane w wodach jeziora, mimo większej 

zawartości przy dnie w punkcie JD4 oraz dopływach są znikome, odpowiadają stanowi bardzo 

dobremu i nie wskazują na bezpośrednie, istotne zanieczyszczenie wód .  
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Ryc. 38. Stężenia azotu azotynowego na analizowanych stanowiskach badawczych  

w Jeziorze Skarlińskim i jego dopływach 

 

Azot azotanowy 

Podwyższone stężenia azotanów w wodach  pojawiają się najczęściej na terenach rolniczych, 

cechujących się dużą gęstością pól uprawnych. Ich nadmiar wywołany jest powszechnym 

stosowaniem nawozów azotowych, np. sztucznych nawozów na bazie amoniaku. Powodem 

znacznych złogów amoniaku i soli amonowych w wodzie równie często okazuje się nieszczelna 

instalacja szamba. Azotany(III) w wodach mogą pochodzić z utleniania amoniaku lub z redukcji 

azotanów(V). Obecność azotanów(III) w wodzie świadczy więc o zachodzeniu w niej procesów 

utleniania i redukcji, a więc obecności zanieczyszczeń powodujących te procesy.  

Azot azotanowy w wodach jeziornych na wszystkich analizowanych stanowiskach 

badawczych odnotowano w bardzo niskich stężeniach, nie przekraczających 0,14 mgN-NO3/l. 

Najwyższą koncentrację azotu azotanowego stwierdzono w dopływie R2, gdzie dochodziła do 1,96 

mgN-NO3/l. Na pozostałych stanowiskach zlokalizowanych na dopływach wahała się od 0,07 do 0,85 

mgN-NO3/l (ryc. 39).  Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że wartości te odpowiadają stanowi 

bardzo dobremu. Zatem ich obecność może świadczyć o niewielkiej podaży ww. związku ze zlewni. 

 



Dokumentacja na potrzeby ustanowienia  obszaru ochronn ego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

137 

 

 
Ryc. 39. Stężenia azotu azotanowego na analizowanych stanow iskach badawczych  

w Jeziorze Skarlińskim i jego dopływach 

 

Azot mineralny 

Stężenia azotu mineralnego w wodach Jeziora Skarlińskiego wahały się od 0,23 do 3,17 mgN/l 

a w wodach do niego dopływających od 0,25 do 2,10 mgN/l. W przypadku azotu mineralnego w 

wodach jeziora przeważała jego forma amonowa (powyżej 65%) z niewielkim udziałem azotanów.  

Z kolei w wodach dopływów R2 i R4 wyraźną przewagę uzyskały azotany (około 80%). Udział 

azotynów był niewielki (ryc. 40). Dla analizowanego związku nie określono wartości granicznych 

dobrego stanu. 

 

 
Ryc. 40. Stężenia azotu mineralnego na analizowanych stanowiskach badawczych  

w Jeziorze Skarlińskim i jego dopływach 
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Stężenia azotu organicznego były niewielkie zarówno w wodach dopływających do jeziora  

i w samym zbiorniku. Maksimum odnotowano w wodach dopływu R1 - 0,44 mg N/l, a minimum na 

stanowisku J4 D w zbiorniku - 0,08 mgN/l (ryc. 41). Dla analizowanego związku nie określono wartości 

granicznych dobrego stanu. 

 

 

 
Ryc. 41. Stężenia azotu organicznego na analizowanych stanowiskach badawczych  

w Jeziorze Skarlińskim i jego dopływach 

  

Najwyższą koncentrację azotu ogólnego stwierdzono na stanowisku   J4D - 3,25 mgN/l. Nieco 

niższą odnotowano na dopływie R2 - 2,927 mgN/l. , która nie przekracza jednak wartości dobrego 

stanu. Na pozostałych stanowiskach badawczych nie przekraczała 1,7 mgN/l. Rozpatrując udział 

poszczególnych form azotu stwierdzono, iż na większości stanowisk badawczych dominował azot 

mineralny. Podsumowując zawartość azotu ogólnego w wodach jeziora odpowiadała stanowi 

dobremu, a dopływów i wypływów bardzo dobremu.   
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Ryc. 42. Stężenia azotu ogólnego na analizowanych stanowiskach badawczych  

w Jeziorze Skarlińskim 

 

 
Ryc. 43. Stężenia azotu ogólnego na analizowanych stanowiskach badawczych  

dopływów do Jeziora Skarlińskiego 

 

W odróżnieniu od azotu, fosfor jest mało mobilnym pierwiastkiem, tym samym do wód 

powierzchniowych dostaje się głównie w wyniku spływów powierzchniowych materiału glebowego, 

doprowadzenia ścieków oczyszczonych lub podczas dokarmiania ryb. Doprowadzony ładunek fosforu 

podlega szeregom reakcji, które ograniczają rozpuszczalność tego pierwiastka i skutkują jego 

akumulacją w osadach dennych. Nagromadzenie fosforu w osadach dennych odbywa się zarówno na 

skutek procesów fizycznej adsorpcji na powierzchni koloidów mineralnych, biologicznej asymilacji, jak 

i strącania. 

Najwyższe stężenia fosforanów i fosforu ogólnego  odnotowano w strefie naddennej jeziora 

na obu stanowiskach, przy czym na stanowisku J4 D były one najwyższe, i dochodziły odpowiednio do 

1,25 mgP/l i 1,39 mgP/l. W warstwach powierzchniowych jeziora fosforany nie zostały wykryte  

(poniżej progu oznaczalności). W wodach cieków dopływających do jeziora nie przekraczały 0,034 
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mgP/l w przypadku fosforanów rozpuszczonych i 0,086 mgP/l dla fosforu ogólnego . Wyższa,  

w stosunku do wody powierzchniowej zawartość form fosforu w strefie przydennej jest zjawiskiem 

naturalnym dla jeziora stratyfikowanych. Zawartość badanych związków w wodzie powierzchniowej, 

odpowiadająca dobremu stanowi, nie wskazuje na aktywny dopływ zanieczyszczeń ze zlewni w tym 

na spływ powierzchniowy.  

 

 
Ryc. 44. Stężenia fosforanów rozpuszczonych oraz fosforu ogólnego na analizowanych stanowiskach  

badawczych w Jeziorze Skarlińskim i jego dopływach 

 
BZT5, to Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, czyli ilość tlenu jaka jest potrzebna do 

utlenienia związków organicznych przez mikroorganizmy.  Wskaźnik określa pośrednio stężenie 

substancji organicznych ulegających biodegradacji. Przekroczenie normy BZT5 oznacza, że woda 

zawiera nadmiar związków organicznych, co może powodować niedobór tlenu.  

ChZT natomiast to chemiczne zapotrzebowanie tlenu i jest stosowane jako miara zanieczyszczeń  

w wodzie i ściekach. Interpretowany jest jako ilość tlenu potrzebna do utlenienia zawartych związków 

organicznych i nieorganicznych. Jako że jest to kolejny wskaźnik tlenowy, a temperatura ma duży 

wpływ na prędkość zachodzenia reakcji chemicznych, cechuje się on znaczną zmiennością. BZT jest 

częścią ChZT, czyli wartość ChZT jest zawsze większe niż wartość BZT.  

Przyjęło się oznaczanie wskaźnika w temperaturze 20 °C bez udziału światła. Ze względu ma 

bardzo wysoką temperaturę powietrza oscylującą w granicach 27-28 °C, niewielkie głębokości cieków 

oraz znikomy przepływ odstąpiono od analiz prób wody w tym zakresie. Otrzymane wyniki obarczone 

byłyby znacznym stopniem niepewności, a co za tym idzie wnioskowanie na ich podstawie obarczone 

byłoby dużym błędem. Pomimo wysoce niesprzyjających warunków poboru prób podjęto decyzję  

o wykorzystaniu obu parametrów w możliwie największym zakresie, przy akceptowalnym błędzie.  

I tak: 

 Określono wielkość BZT5 dla wód jeziornych, które z założenia obciążane są  

dopływami zanieczyszczeń ze zlewni. 

 W ciekach oznaczono poziom ChZT, jako wskaźnik mniej czuły na zmiany wynikające  

z aktywności biologicznej. 
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W przypadku obu parametrów funkcjonuje zasada, że im wyższa wartość, tym wody są 

bardziej zanieczyszczone.  

Wskaźniki BZT5, ChZT-Cr, nie są dla jezior normowane, odniesiono je zatem do wartości 

dopuszczalnych dla cieków odpowiadających typowi głównym dopływom.  W przypadku Jeziora 

Skarlińskiego dla typu 17 – potok nizinny piaszczysty (typ PNp wg nowej typologii), BZT5 (wartość 

dopuszczalna ≤3 mg O2/l dla stanu bardzo dobrego i ≤ 4,5), w wodach jeziora wahało się od 1,47 

mgO2/l do 4,32 mgO2/l, co odpowiadało odpowiednio wartościom dla stanu bardzo dobrego  

i dobrego. Parametr ChZT analizowano na dwóch dopływach badanego jeziora. Na stanowisku R2 był 

nieco wyższy - 16,1 mgO2/l a na stanowisku R4 - 14,5 mgO2/l (ryc. 45), co odpowiadało stanowi 

bardzo dobremu. 

 

 

 
Ryc. 45.ChZT na wyznaczonych stanowiskach badawczych na dopływach Jeziora Skarlińskiego 

 

Koncentracja chlorofilu-a w wodach badanego jeziora była niewielka. Nieco wyższe wartości 

stwierdzono na stanowisku J4 - 8,48 µg/l aniżeli na stanowisku J1 - 4,7 µg/l.  W przypadku suchej 

masy sestonu większą zawartość odnotowano na stanowisku J1, gdzie dochodziła do 4,15 mg/l. Na 

stanowisku J4 wyniosła 1,34 mg/l.   

 
Tabela 54.  Wybrane biologiczne parametry jakości wód Jeziora Skarlińskiego 

Stanowisko Chlorofil-a Sucha masa sestonu 

 µg/l mg/l 

J4 8,48 1,34 

J1 4,7 4,15 
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Ryc. 46. Wielkości wybranych parametrów biologicznych 

Wyniki analiz fizyczno-chemicznych w zakresie poszczególnych parametrów jakości wód 

Jeziora Skarlińskiego nie wykazały znaczących odchyleń od wartości granicznych dobrego stanu. 

Wyjątek stanowiła zawartość azotu ogólnego (TN) oraz fosforu ogólnego (TP) w strefie przydennej.  

Różnice pomiędzy zawartością badanych związków w wodzie powierzchniowej i naddennej są 

normalne dla jezior stratyfikowanych, w okresie stagnacji letniej. Zawartość wszystkich badanych 

związków wykazała również zmienność przestrzenną związaną z morfometrią misy jeziornej 

(głębokość, stopień odsłonięcia toni, wystawa na czynniki wiatrowe). Wyższe zawartości badanych 

związków notowane były na wschodnim krańcu jeziora.  

 

6.4.2. Analiza stanu wód jeziora 

Jezioro Skarlińskie objęte jest monitoringiem w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. W celu analizy stanu wód jeziora pozyskano dane monitoringowe z lat 2010-2016. 

Należy zaznaczyć, że w 2016 roku nastąpiły istotne zmiany w  sposobie klasyfikacji fizykochemicznych 

elementów jakości wód powierzchniowych. Dotychczasowy system jednolitych wartości granicznych 

klas dla wszystkich wód płynących został zastąpiony nowym, w którym każdy typ ma własny zestaw 

wartości granicznych klas. W przeważającej większości JCWP spowodowało to zaostrzenie kryteriów 

klasyfikacji. Stąd klasyfikacja elementów fizykochemicznych w wielu przypadkach mogła się obniżyć w 

stosunku do poprzednich lat, mimo braku rzeczywistej zmiany w mierzonych stężeniach su bstancji 

zanieczyszczających. Ponadto, zakres badań realizowanych w monitoringu jezior polskich określony w 

rozporządzeniu „klasyfikacyjnym” obejmuje cztery elementy biologiczne (fitoplankton, fitobentos, 

makrofity i ichtiofauna). 

Analiza danych PMŚ dla Jeziora Skarlińskiego wykazała znaczące różnice w metodyce 

monitoringu. W 2010 roku badania przeprowadzono w dwóch profilach natomiast w 2013 i 2016 

roku tylko w jednym. Może mieć to istotne znaczenie w ocenie stanu jeziora w sytuacji brania pod 

uwagę średnich rocznych wartości dla całego jeziora. W związku z tym analizie poddano surowe dane 

pochodzące z PMŚ i odniesiono je do jednolitych wartości granicznych zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji  stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 

poz. 1187). Zestawienie ocen stanu JCWP Jezioro Skarlińskie przedstawiono w tabeli 55. 
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Tabela 55. Zestawienie stanu wód jeziora wg PMŚ w latach 2010-2016 [źródło: WIOŚ Gdańsk] 
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2010 384 0,2 2,30 1,73 0,036 7,2 1,95 n.b. n.b. n.b. 
umiar
kowa

ny 

Brak 
danyc

h 
n.b.  zły 

2013 449 0,0 2,5 1,49 0,042 13,5 2,56 0,489 0,601 dobry 
umiar
kowa

ny 

% O2, 

PMPL 
dobry zły 

2016 401 1,1 2,8 1,02 0,10 12 2,88 * * * 

umiar

kowa
ny 

Brak 
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h 

dobry zły 

*ocena dziedziczona z 2013 roku 

 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich danych pochodzących z PMŚ wraz  

z wynikami analiz własnych. Zgodnie z metodyką oceny do analiz wzięto pod uwagę wartości średnie 

roczne wybranych parametrów. Niemniej jednak z uwagi na termin poboru prób do badań 

dodatkowych, przeprowadzono również porównanie danych  pochodzących z analogicznych okresów 

w badanych latach. Wyniki analiz wskazały znaczące różnice w porównywanych czasookresach. 

Wpływ na to miały następujące czynniki: 

 dane pochodzące z 2010 roku stanowią zbiór danych dla dwóch profili 

monitoringowych zlokalizowanych w zachodniej i wschodniej części jeziora.  

 dane pochodzące z 2013 i 2016 roku stanowią zbiór danych dla jednego profilu 

monitoringowego zlokalizowanego w zachodniej części jeziora. Punkt ten jest zbieżny  

z lokalizacją jednego z profili w 2010 roku. 

Zestaw danych dla 2018 roku to wyniki analiz własnych Wykonawcy zrealizowanych w okresie 

letnim, w 4 profilach pomiarowych z czego dwa z nich J1 i J4 są zbieżna z profilami PMŚ.  

 Do ostatecznych analiz porównawczych wzięto pod uwagę wyniki badań 

przeprowadzonych w drugim okresie letnim, w profilu pomiarowym zlokalizowanym w zachodniej 

części jeziora. Z uwagi na brak jakichkolwiek danych o jakości wód dopływów do Jeziora Skarlińskiego 

nie zostały poddane one dalszym analizom w tym zakresie. Ocenę przeprowadzono na podstawie 

rozporządzenia MŚ z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1187) -  tabela 56. 
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Tabela 56. Zestawienie danych PMŚ oraz analiz własnych [źródło: WIOŚ Gdańsk, badania własne]  

POBÓR DATA STAN. Temp. pH 
Prze-

wodność 

% O2 w 
hypo-

limnionu 

Widział-
ność 

Azot 
amonowy 

Azot 
azotanowy 

Azot 
organiczny 

Azot 
ogólny 
(całk.) 

Ortofosfo-
rany 

Fosfor 
ogólny 

chlorofil 
'a' 

Biomasa 
fitoplan-

ktonu 
PMPL 

wiosna 2010 1 9,20 9,00 385,00 nb 2,40 0,06 0,09 1,25 1,40 0,00 0,02 6,40 2,19 b.d 

wiosna 2010 3 9,60 9,00 358,00 nb 2,45 0,08 0,09 1,25 1,42 0,00 0,02 7,70 2,76 b.d 

 średnia 
wiosna 

2010   9,40 9,00 371,50 nb 2,43 0,07 0,09 1,25 1,41 0,00 0,02 7,05 2,47 
b.d 

lato1 2010 1 20,00 8,40 357,00 nb 2,30 0,15 0,04 1,87 2,07 0,00 0,02 9,00 2,25 b.d 

lato1 2010 3 18,90 8,30 356,00 nb 2,25 0,13 0,09 2,09 2,32 0,00 0,02 6,70 5,48 b.d 

 średnia 
lato1 

2010   19,45 8,35 356,50 nb 2,28 0,14 0,07 1,98 2,19 0,00 0,02 7,85 3,87 
b.d 

lato2 2010 1 22,00 8,00 445,00 nb 2,20 0,39 0,03 1,39 1,82 0,00 0,02 8,00 1,66 b.d 

lato2 2010 3 21,00 8,00 445,00 0,40 2,10 0,42 0,05 1,22 1,70 0,00 0,02 5,60 1,97 b.d 

średnia 
lato2 

2010   21,50 8,00 445,00 0,40 2,15 0,41 0,04 1,30 1,76 0,00 0,02 6,80 1,82 
b.d 

jesień 2010 1 10,95 8,00 364,00 nb 2,30 0,09 0,07 1,09 1,26 0,05 0,06 nb nb nb 

jesień 2010 3 11,00 7,90 362,00 nb 2,10 0,13 0,04 1,69 1,87 0,06 0,11 nb nb nb 

średnia 
jesień 

2010   10,98 7,95 363,00 nb 2,20 0,11 0,06 1,39 1,57 0,05 0,09 nb nb nb 

średnia 
2010 

2010   15,33 8,33 384,00 0,40 2,26 0,18 0,06 1,48 1,73 0,01 0,04 7,23 2,72 nb 

wiosna 2013 3 8,30 7,28 445,00 nb 1,60 0,03 0,22 1,40 1,65 0,02 0,03 26,30 5,41 

2,56 
lato1 2013 3 22,70 8,45 530,00 nb 2,50 0,03 0,01 0,86 0,89 0,00 0,02 8,90 3,29 
lato2 2013 3 21,30 8,13 353,00 0,00 3,00 0,03 0,01 1,51 1,54 0,00 0,03 5,90 1,62 

jesien 2013 3 12,10 7,62 467,00 nb 2,70 0,03 0,04 1,83 1,89 0,06 0,08 13,00 4,72 

średnia 
2013 

2013 3 16,10 7,87 448,75 0,00 2,45 0,03 0,07 1,40 1,49 0,02 0,04 13,53 3,76 2,56 

wiosna 2016 3 nb 8,32 412,00 nb 3,00 nb 0,10 nb 0,57 nb 0,05 8,90 nb 

2,88 
lato1 2016 3 nb 8,51 408,00 nb 3,00 nb nb nb 0,59 nb 0,05 7,10 nb 
lato2 2016 3 nb 8,51 385,00 1,10 1,90 nb 0,14 nb 0,68 0,02 0,12 21,90 nb 

jesien 2016 3 9,90 8,23 400,00 nb 3,10 nb 0,20 nb 2,24 0,11 0,18 11,20 nb 

średnia 
2016 

2016 3 9,90 8,39 401,25 1,10 2,75 nb 0,15 nb 1,02 0,06 0,10 12,28 nb 2,88 

lato 2018 J1 24,40 8,30 422,00 6,00 2,80 0,16 0,07 0,99 1,22 nw 0,06 4,70 

0,93 0,86 
lato 2018 J2 24,10 8,30 401,00 13,00 2,60 nb nb nb nb nb nb nb 

lato 2018 J3 24,40 8,20 406,00 14,00 2,50 nb nb nb nb nb nb nb 

lato 2018 J4 24,50 8,20 413,00 8,00 2,70 0,22 0,10 0,26 0,58 nw 0,06 8,48 

średnia 
2016 

2018   24,35 8,25 410,50 10,25 2,65 0,19 0,09 0,63 0,90 nw 0,06 6,59 0,93 0,86 
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Tabela 57.Porównanie średniorocznych wyników PMŚ i badań własnych [źródło: WIOŚ Gdańsk, badania własne] 

DATA STAN. Temp. pH 
Prze-

wodność 

% O2 w 
hypo-

limnionu 

Widział-
ność 

Azot 
amonowy 

Azot 
azotanowy 

Azot 
organiczny 

Azot 
ogólny 
(całk.) 

Ortofosfo-
rany 

Fosfor 
ogólny 

chlorofil 'a' 
Biomasa 
fitoplan-

ktonu 
PMPL 

2010 1-3 15,33 8,33 384,00 0,40 2,26 0,18 0,06 1,48 1,73 0,01 0,04 7,23 2,72 nb 

2013 3 16,10 7,87 448,75 0,00 2,45 0,03 0,07 1,40 1,49 0,02 0,04 13,53 3,76 2,56 

2016 3 9,90 8,39 401,25 1,10 2,75 nb 0,15 nb 1,02 0,06 0,10 12,28 nb 2,88 

2018 J1-J4 24,35 8,25 410,50 10,25 2,65 0,19 0,09 0,63 0,90 nw 0,06 6,59 0,93 0,86 

 

 

Tabela 58.Porównanie letnich uśrednionych dla całego jeziora wartości parametrów dla jeziora w okresie letnim [źródło: WIOŚ Gdańsk, badania własne] 

DATA STAN. Temp. pH 
Prze-

wodność 

% O2 w 
hypo-

limnionu 

Widział-
ność 

Azot 
amonowy 

Azot 
azotanowy 

Azot 
organiczny 

Azot 
ogólny 
(całk.) 

Ortofosfo-
rany 

Fosfor 
ogólny 

chlorofil 
'a' 

Biomasa 
fitoplan-ktonu 

lato 2 2010 1-3 21,50 8,00 445 0,40 2,15 0,41 0,04 1,30 1,76 0,00 0,02 6,80 1,82 

lato 2 2013 3 21,30 8,13 353 0,00 3,00 0,03 0,01 1,51 1,54 0,00 0,03 5,90 1,62 

lato 2 2016 3 nb 8,51 385 1,10 1,90 nb 0,14 nb 0,68 0,02 0,12 21,90 nb 

lato 2 2018 J1-J4 24,35 8,25 411 10,25 2,65 0,19 0,09 0,63 0,90 nie wykryto 0,06 6,59 0,93 
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Tabela 59. Zestawienie porównawcze danych PMŚ oraz badań własnych w okresie letnim w zbieżnych punktach 
pomiarowych. 

POBÓR lato2 lato2 lato2 lato 

DATA 2010 WIOŚ 2013 WIOŚ 2016 WIOŚ 2018 ENVI 

STANOWISKO WIOŚ 3 WIOŚ 3 WIOŚ 3 J1 = WIOŚ 3 

Temperatura 21 21,3 nb 24,5 

pH 8,0 8,1 8,5 8,3 

Przewodność 445 353 385 422 

% O2 w hypolimn 0,4 0 1,1 8 

Widzialność 2,1 3 1,9 2,8 

Azot amonowy 0,424 0,025 nb 0,163 

Azot azotanowy 0,048 0,01 0,135 0,07 

Azot ogólny 1,697 1,541 0,678 1,224 

Fosforany 0,003 0,0018 0,017 0,0002 

Fosfor ogólny 0,022 0,034 0,124 0,062 

chlorofil 'a' 5,6 5,9 21,9 4,7 

Biomasa fitoplanktonu 1,97 1,62 nb 0,93 

PMPL nb 2,56 nb 0,86 

 

Dane cząstkowe PMŚ Jezioro Skarlińskie oraz wyniki badań własnych w zakresie widzialności 

krążka Secchiego, przewodności elektrolitycznej właściwej, % zawartości tlenu w hipolimnionie, 

zawartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego odniesiono do wartości granicznych wskaźników 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187). Analiza pozostałych parametrów, dla 

których nie określono wartości granicznych dobrego stanu polegała na ocenie eksperckiej tendencji 

zmian. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach i na wykresach we wcześniejszej części rozdziału.  

W tabelach w układzie graficznym wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego w poszczególnych profilach 

pomiarowych odzwierciedlono za pomocą kodów barwnych zgodnie z ww. rozporządzeniem.  

Analiza wykazała znaczące różnice w wielkości poszczególnych parametrów w analizowanych latach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na % zawartość tlenu w hipolimnionie w 2013 roku. Wartość ta 

wskazuje z jednej strony na brak stratyfikacji, z drugiej na błędne założenie (brak stratyfikacji = 0). Ma 

to szczególne istotne znaczenie w sytuacji, gdy wskaźnik ten był jednym z dwóch determinujących zły 

stan jeziora w ocenie stanu GIOŚ za 2013 roku.  Mając jednak na uwadze uzasadnienie ostatecznej 

oceny stanu ekologicznego, podane przez WIOŚ w Olsztynie w formularzu badań monitoringowych 

Jeziora Skarlińskiego za 2013 r. Stan ekologiczny wyznaczony na podstawie elementów biologicznych, 

fizykochemicznych i substancji szczególne niebezpiecznych dla środowiska wodnego (grupa 3.6.), 

określono jako umiarkowany z uwagi na wartość Indeksu Fitoplanktonowego odpowiadającego klasie 

III. Z parametrów fizykochemicznych jedynym wskaźnikiem przekraczającym wartości dopuszczalne, 
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było średnie nasycenie hypolimnionu tlenem w okresie stagnacji letniej.  Jednak z uwagi na brak 

pełnego wymieszania wód jeziora w okresie cyrkulacji wiosennej, wskaźnik tlenowy wykluczono  

z oceny, należy jednoznacznie stwierdzić, że wskaźnik ten winien być wykluczony z oceny. Nie 

powinien być zatem wskaźnikiem determinującym ocenę stanu jeziora dla tego roku.  

Niemniej jednak jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na umiarkowany stan 

elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów 

fizykochemicznych danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę jakości wód 

powierzchniowych, w związku z czym końcowa ocena stanu JCWP nie ulegnie zmianie.  

 

 

Ryc. 47. Analiza zmienności % zawartości tlenu w hipolimnionie [na podstawie danych PMŚ i własnych]  

 

Warunki tlenowe od wielu lat budzą największe wątpliwości w klasyfikacji jezior. Ocena na 

podstawie  tego  parametru  obarczona  jest  bardzo  wysokim  poziomem  niepewności,  co  było  

wskazywane m.in. w publikacjach A. Soszki 68 i innych autorów. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem 

niezwykle czułym i zmiennym, a jego wartości zależą od wielu czynników zewnętrznych tj. warunki 

morfometryczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, atmosferyczne, a także specyficznych dla danego 

jeziora tj. obecność makrofitów zanurzonych. Należy mieć na uwadze, że warunki tlenowe w różnych 

częściach jeziora mogą się różnić diametralnie. Na przestrzeni lat w klasyfikacji jezior wskaźnik 

tlenowy jest jednym z najczęściej odrzucanych wskaźników. Zgodnie z Wytycznymi GIOŚ  „…wskaźniki  

tlenowe mogą  ulegać  bardzo częstym zmianom w sezonie badawczym”, a (…) „w celu umożliwienia 

prawidłowej klasyfikacji należy przeanalizować ich zmienność w okresie wielolecia i w sytuacjach, 

kiedy był to jedyny spośród fizykochemicznych element o stanie poniżej dobrego, z  reguły  podlegał  

on  wykluczeniu  z  oceny. „ W uzasadnieniu wykluczenia wskaźnika najczęściej czytamy:  

 „wskaźnik odrzucony ze  względu  brak  hypolimnionu” (w  jeziorach  typu stratyfikowanego),  

                                                                 
68 Soszka A. , Pasztaleniec A., Kolada A., 2016. Is unstable reliable? Oxygen conditions in the ecological status assessment of lakes. 
Limnological Review 16(2): 85-94)   
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 „Wskaźnik tlenowy wykluczony z oceny z powodu dużej zmienności naturalnej - jezioro  

o dużej powierzchni, łatwo ulega wpływom wiatru, w czasie badań wystąpiła rozległa 

termoklina, przechodząca łagodnie w hypolimnion, co świadczy o mało trwałym układzie 

termiczno-tlenowym”, 

 wskaźnik tlenowy wykluczony z oceny - wynik naturalnych warunków morfometrycznych 

jeziora, 

 wskaźnik tlenowy odrzucony jako naturalnie zmienny i niewiarygodny w ocenie.  

Zawartość tlenu w hipolimnionie w Jeziorze Skarlińskim w badanych okresach była poniżej stanu 

dobrego, zarazem wykazując znaczące różnice w poszczególnych latach. Należy wziąć pod uwagę 

następujące zmienne mające wpływ na wielkość parametru: 

 2010 r. – wartość średnia dla dwóch, skrajnych części jeziora; 

 2013 r.  – mierzony w jednym punkcie pomiarowym, wykluczony z oceny wg uzasadnienia 

WIOŚ; 

 2016 r.  – wskaźnik mierzony w jednym punkcie pomiarowym; 

 2018 r. – mierzony w kilku punktach jeziora wykazujący różne wartości wskazuje na znaczną 

zmienność przestrzenną parametru. 

Ponadto w toku analiz warunków zlewniowych stwierdzono, że położenie jeziora (równoleżnikowe), 

warunki wiatrowe (dominacja wiatrów zachodnich) oraz znaczący udział wód podziemnych  

w zasilaniu jeziora może znacząco wpływać na wartości wskaźników tlenowych. W związku  

z powyższym porównywanie danych w tym zakresie jest bezzasadne. 

 

 

Ryc. 48. Analiza zmienności przewodności elektrolitycznej właściwej [na podstawie danych PMŚ i własnych]  

 

Analiza zmierzonych wartości przewodności elektrolitycznej właściwej w analogicznym punkcie 

pomiarowym (Pkt. 3 WIOŚ i pkt. J1) oraz okresie tj.  lato 2 wykazała względnie stałą wielkość 

parametru odpowiadającą dobremu stanowi. 
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Ryc. 49. Analiza zmienności widzialności [na podstawie danych PMŚ i własnych]  

 

Analiza zmienności widzialności krążka Secchiego, a co za tym idzie przezroczystości wody, 

dla okresu lato 2 w latach 2013 oraz 2018 odpowiadała stanowi dobremu, natomiast w latach 2010  

i 2016 poniżej dobrego. Niemniej w latach tych była ona podobna i oscylowała w granicach 2,5 - 3m, 

co  nie spowodowało obniżenia oceny średniej rocznej poniżej stanu dobrego.  

 

 

Ryc. 50. Analiza zmienności  zawartości azotu ogólnego (TN) [na podstawie danych PMŚ i własnych]  

Analiza zmienności czasowej stężenia azotu ogólnego wykazała, że począwszy od 2010 roku 

wartości parametru ulegają zmniejszeniu, a w ostatnich latach mieszczą się w granicach dla dobrego 

stanu.  
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Ryc. 51. Analiza zmienności  zawartości fosforu ogólnego (TP) [na podstawie danych PMŚ i własnych] 

 

Stężenia fosforu ogólnego w okresie letnim w poszczególnych latach były niewielkie i mieściły 

się w granicach dobrego stanu. Wyjątek stanowią wartości badanego parametru w okresie letnim  

i jesienią w 2016 roku. Wysoki stężenia fosforu stwierdzono również w 2018 roku w strefie 

naddennej.  

W celu określenia roli zawartości fosforu na stan wód jeziora przeprowadzono szczegółową 

analizę zmienności. Analizę przeprowadzono na danych monitoringowych WIOŚ 2010 – 2016 oraz 

pochodzących z badań uzupełniających przeprowadzonych w 2018, z uwzględnieniem całych 

okresów pomiarowych. Ze względu na różnice w metodyce wykonywania badań w poszczególnych 

latach pod uwagę wzięto dane dla zbieżnych punktów pomiarowych - pkt. 3 wg WIOŚ, 1 EnviPro. 

 

 
Ryc. 52. Analiza zmienności stężeń związków fosforu 

Analiza zmienności wykazała nieznaczny trend wzrostowy zawartości fosforu w wodzie przy 

jednoczesnym stałym trendzie okresowych wzrostów zawartości badanych związków. Najwyższe 

stężenia analizowanych związków notowane są w okresach jesiennych. Ponadto analiza danych 
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otrzymanych w 2018 roku pozwala na stwierdzenie, że fosfor w Jeziorze Skarlińskim deponowany jest 

w osadach dennych.  

Fosfor uznawany jest jako  główny czynnik limitującym produkcję pierwotną (jego brak 

wpływa ujemnie na rozwój autotrofów). W środowisku wodnym fosfor występuje w postaci 

fosforanów oraz form nierozpuszczalnych tworzących zawiesiny unoszące się w wodzie lub 

sedymentujące w osadach dennych. Spośród czynników warunkujących szybkość obiegu materii  

w jeziorze duże znaczenie ma mieszanie wód, wpływające na tempo uwalniania biogenów z osadów 

dennych. W warunkach lokalnych są one silnie uzależnione od szeregu czynników w tym: 

klimatycznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych i glebowych na obszarze zlewni (Olszewski, 

Tadajewski 1959; Lossow 1996). Stan trofii jeziora zależy od intensywności obiegu materii oraz od 

ilości związków biogennych biorących w nim udział (Lossow, Więcławski 1991; Kalff 2001). 

Podstawowe zasoby fosforu i azotu są skumulowane w osadach dennych, a w okresach miksji mogą 

być uwalnianie do toni wodnej. Badania przeprowadzone w 2018 roku wskazują na stratyfikację wód, 

charakterystyczną dla okresu stagnacji letniej. Niemniej wyniki badań wykazały różnice pomiędzy 

badanymi punktami. W punkcie pomiarowym zlokalizowanym w zachodniej, płytszej części jeziora 

stratyfikacja była słabiej zaznaczona, podobnie jak zawartość biogenów w wodzie naddennej. Wyższe 

stężenia biogenów wykazały wody w głębszej, wschodniej części  jeziora. Tutaj też zauważalne jest 

uwięzienie biogenów w strefie naddennej. Jest to cecha charakterystyczna dla jezior 

stratyfikowanych w okresie stagnacji. Widoczne w analizie zmienności wyższe wartości 

analizowanych związków w okresie jesiennym są charakterystyczne dla okresu rozpoczynającej się 

miksji jeziornej. Jest to okres, w którym następuje uwalnianie biogenów z głębszych warstw wody do 

epilimnionu. W okresie tym może dochodzić  do jesiennego zakwitu fitoplanktonu. W przypadku 

Jeziora Skarlińskiego kluczową rolę odgrywają uwarunkowana morfometryczne i anemomentryczne. 

Jezioro ma cechy jeziora polimiktycznego, w którym mieszanie wód następuje kilkukrotnie w ciągu 

roku. Pomimo uznania jego jako stratyfikowane, stratyfikacja wód z reguły jest słabo zaznaczona. 

Czynniki te mają wpływ na możliwość „powracania” biogenów do epilimnionu.  

Innym czynnikiem wpływającym na zawartość związków fosforu w wodzie może być zjawisko  

tzw. małego obiegu fosforu. Ma on miejsce w okresie stagnacji, gdy wyraźnie zaznaczon e jest 

uwarstwienie wody. Całość procesu przebiega w  epilimnionie. W natlenionej i naświetlonej 

powierzchniowej warstwie wody znajdują się jony fosforanowe, które są pobierane 

przez fitoplankton i wbudowywane w ich organizm. Uwalnianie fosforu z osadów dennych 

położonych w obrębie epilimnionu jest ważniejsze niż ten sam proces zachodzący na granicy osadów  

 i wody w beztlenowych warunkach w hypolimnionie (Kalff 2001). W Jeziorze Skarlińskim w czasie 

wizji terenowej nie stwierdzono obecności obumarłem materii organicznej w litoralu.  Zachodzące 

ruchy cyrkulacyjne w epilimnionie nie pozwalają organizmom planktonowym opaść do głębszych 

warstw wody, dlatego też forma organiczna fosforu zostaje rozłożona przy 

udziale enzymów ponownie do jonów fosforanowych, które mogą być ponownie  zasymilowane. 

Proces ten może powtarzać się wielokrotnie. Należy zwrócić uwagę, iż przekroczenie  w 2016 roku  

dotyczyło tylko jednego okresu i mogło mieć charakter epizodyczny zwi ązany z nagłą zmianą 

warunków zlewniowych np. długotrwałe ulewne deszcze, silne wiatry, nagły bardzo duży dopływ 

biogenów ze zlewni (zrzut). Sytuację tą zdaje się potwierdzać wysoka zawartość fosforanów oraz 

chlorofilu-a w wodzie w analogicznym okresie.  

Chlorofil ‘a’ stanowi ważny wskaźnik jakości wód powierzchniowych, gdyż jego zawartość jest 

wyznacznikiem rozwoju biomasy fitoplanktonu. Wraz ze wzrostem użyźniania wód powierzchniowych 

zanieczyszczającymi je związkami azotu i fosforu zwiększa się produktywność biologiczna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Epilimnion
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fitoplankton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Enzymy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asymilacja_(biologia)
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ekosystemów wodnych. Stąd też stężenie chlorofilu ‘a’ jest użytecznym parametrem do oceny 

stopnia eutrofizacji tych wód. 

W ostatnich latach chlorofil ‘a’ stanowi część składową multimetriksu fitoplanktonowego PMPL. 

Wartość wskaźnika jest ściśle uzależniona od wielkości produkcji pierwotnej. Podstawą oceny stanu 

ekologicznego jezior jest fitoplankton, wyrażający pośrednio stopień eutrofizacji jeziora. W skład 

multimetriksa fitoplanktonowego (PMPL) wchodzą trzy metriksy składowe:  

 Chlorofil „a”, 

 Biomasa ogólna fitoplanktonu, 

 Biomasa sinic.  

 

Aby ocenić stan ekologiczny jeziora niezbędne jest oszacowanie każdego z wymienionych metriksów.  

Analiza danych PMŚ wskazuje, że na wysoką wartość wskaźnika wpływ miał i.in. wysoki poziom 

chlorofilu a w wodzie. W 2018 roku mimo wybitnie korzystnych warunków atmosferycznych wielkość 

wskaźnika odpowiadała stanowi bardzo dobremu.  

 

 

 
Ryc. 53. Analiza PMPL [na podstawie danych PMŚ i własnych]  

 

 

Ze względu na podwyższoną wartość wskaźnika PMPL w 2013 i 2016 roku  przeprowadzono 

szczegółową analizę zmienności stężenia chlorofilu ‘a’, który jest jedną ze składowych wskaźnika, 

który był badany w różnych okresach.  
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Ryc. 54. Analiza zmienności chlorofilu a 

 

Analiza danych wykazła korelację pomiędzy zawartością chlorofilu ‘a’ i fosforu. Ze względu na 

to, że analiza poszczególnych wskaźników jakości wód, a także identyfikacja presji w zlewni jeziora, 

nie wykazały jednoznacznie powodów pogorszenia jego stanu, dokonano ana lizy trofii jeziora.  

Z uwagi na to, że podstawowym potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód w zlewni jest 

rolnictwo, badania jakości wody obejmowały zatem te składniki biogenne, których rolnictwo może 

być źródłem. Za podstawowe wskaźniki eutrofizacji wód  stojących, wyznaczane w czasie sezonu 

wegetacyjnego uważa się fosfor ogólny, azot ogólny, chlorofil a i przezroczystość. Dynamika wód, 

naturalne warunki zlewniowe i podatność na degradację decydują łącznie o jakości wód w jeziorach 

oraz poziomie ich trofii. W klasyfikacji stanu troficznego jezior powszechnie stosowana jest metoda 

Carlsona (1977), oparta na wynikach pomiarów w lecie w wodach powierzchniowych zawartości 

fosforu całkowitego, chlorofilu „a” oraz widzialności wody, przekształconych we wskaźniki  liczbowe 

(wskaźniki stanu trofii jezior – WST), które stanowią rodzaj porównywalnego „miernika” poziomu 

zaawansowania procesu eutrofizacji.  

W ustalaniu wartości TSI wykorzystuje się informacje dotyczące biomasy fitoplanktonu 

określanej przez trzy niezależne wskaźniki w postaci stężenia fosforu ogólnego (TP), zawartości 

chlorofilu a (CHL) i widzialności krążka Secchiego (SD). Skala TSI waha się od wartości 0 określającej 

warunki oligotroficzne do wartości 100 odpowiadającej warunkom hipertroficznym. Istotną zaletą 

wskaźnika TSI jest możliwość określenia wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi jego 

postaciami, które mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji warunków panujących w zbiorniku 

wodnym. 

TSI (Chl) = 9,81 ln(Chl) + 30,6  

TSI (SD) = 60 - 14,43 ln(SD) 

 TSI (TP) = 14,43 ln(TP) + 4,15  

TSI = [TSI (Chl)+TSI (SD)+TSI (TP)] / n 

gdzie:  

TSI – wskaźnik stanu trofii,  

TSI (Chl) – wskaźnik stanu trofii określony na podstawie chlorofil „a”,  

TSI (SD) – wskaźnik stanu trofii określony na podstawie widzialności krążka Secchiego,  

TSI (TP) – wskaźnik stanu trofii określony na podstawie fosforu całkowitego,  

Chl – chlorofil „a”,  



Dokumentacja na potrzeby ustanowienia  obszaru ochronn ego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

154 

 

SD – widzialność krążka Secchiego,  

TP – fosfor całkowity, 

 ln – logarytm liczby naturalnej, 

 n – liczba wskaźników.  

 

Na podstawie wartości TSI można dokonać ogólnej oceny stanu troficznego jeziora, przypisując 

uzyskany wynik do jednej z niżej wymienionych klas:  

0 – 40 - jezioro oligotroficzne,  

40 – 50 - jezioro mezotroficzne,  

50 – 70 - jezioro eutroficzne,  

70 – 100 - jezioro hipertroficzne. 

 

Analiza TSI została wykonana dla średnich wartości analizowanego parametru w okresie letnim na 

podstawie danych  WIOŚ oraz EnviPro dla okresu letniego. W przypadku uzyskania granicznej 

wartości punktowej oscylującej pomiędzy różnymi stanami trofi cznymi, dokonano korekty stanu 

troficznego w oparciu o wiedzę ekspercką. 

 

Tabela 60. Wartości wskaźników trofii wg Carlsona 

  

Wartości badanych 

parametrów 
Wskaźniki TSI 

Ocena stanu troficznego 

wg Carlsona 

POBÓR DATA SD TP TCH TSI(TP) TSI(CHL) TSI(SD) TSI 

Ocena 

stanu 

troficznego 

wg 

Carlsona 

Skorygowana 

ocena stanu 

troficznego 

lato1 2010 2,3 15,5 7,9 44 51 48 48 mezotrofia mezotrofia 

lato2 2010 2,2 21,0 6,8 48 49 49 49 mezotrofia mezotrofia 

lato1 2013 2,5 20,0 8,9 47 52 47 49 mezotrofia mezotrofia 

lato2 2013 3,0 34,0 5,9 55 48 44 49 mezotrofia mezotrofia 

lato1 2016 3,0 47,0 7,1 60 50 44 51 eutrofia mezoetrofia 

lato2 2016 1,9 124,0 21,9 74 61 51 62 eutrofia eutrofia 

lato 2 2018 2,7 61,0 6,6 63 49 46 53 eutrofia mezoetrofia 

 

 

Analiza wykazała, że jezioro  może być uznawane za mezotroficzne.  

Jeziora  mezotroficzne  są  to : 

1. średnio  żyzne  zbiorniki  wodne  o  niezbyt  dużej  ilości substancji biogennych.  

2. w okresie wegetacyjnym przezroczystość wody wynosi najczęściej 3-7  m,   

3. pas  roślinności  brzegowej  jest  przeważnie  dość  dobrze  rozwinięty.   
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4. procesy mineralizacji materii organicznej pociągają za sobą nierzadko dość znaczne zużycie 

tlenu w wodach przydennych, w rezultacie osady denne wykazują różny stopień rozkładu.  

5. przeważa w  nich  dość  ciemny  muł  zbliżony  do  sapropelu.   

Jeziora  eutroficzne  natomiast to: 

1. żyzne  zbiorniki  wodne  o  wysokiej  produkcji  biologicznej,  

2. wysoka produkcja iologiczna wyrażaja się m.in. częstymi zakwitami planktonu, które 

powodują wyraźną zmianę barwy wody na zieloną. 

3. pas roślinności brzegowej w tego typu zbiornikach jest zazwyczaj dobrzeozwinięty  i  zajmuje  

znaczną  część  jeziora.  

4. intensywne  procesy  mineralizacji  materii organicznej prowadzą do zużycia tlenu w wodach 

przydennych, czyli do deficytu tlenowego.  

5. w  wyniku  tego  na  dnie  zbiornika  powstają  stosunkowo  słabo  rozłożone  osady  denne   

6. w postaci  ciemnego  mułu  typu  sapropelu.   

Biorąc pod uwagę powyższe cechy charakterystyczne, przeprowadzone anazlizy jakości wód oraz 

wyniki wizji w terenie, można wskazać te, które przeważają na stronę mezotrofii:  

 średnio  żyzne  o  niezbyt  dużej  ilości substancji biogennych.  

 pas  roślinności  brzegowej  jest  przeważnie  dość  dobrze  rozwinięty.   

 procesy mineralizacji materii organicznej pociągają za sobą nierzadko dość znaczne zużycie 

tlenu w wodach przydennych, w rezultacie osady denne wykazują różny stopień rozkładu.  

Wyniki analizy potwierdzają wcześnejsze wyniki, wskazujące na ogólnie dobry stan jeziora.  

 

Niezmiernie ważne jest określenie wielkości stosunku  azotu  i fosforu (N:P), na podstawie, 

którego można rozstrzygnąć, który z pierwiastków biogennych stymuluje rozwój fitoplanktonu, 

zgodnie z zasadą „limitującym jest ten, którego jest mniej”. Wartości stosunku wyrażone  są liczbą 

rzeczywistą wg następujących założeń: 

Jeżeli N:P  < 10 – rozwój fitoplanktonu zależny od N 

N:P = 10 – oba pierwiastki łącznie stymulują rozwój fitoplanktonu  

N:P > 10 – rozwój fitoplanktonu jest limitowany fosforem 

 

Tabela 61. Wartości stosunku N:P 

POBÓR DATA Azot ogólny Fosfor ogólny N:P 

średnia 2010 2010 1,73 0,04 43 

średnia 2013 2013 1,49 0,04 37 

średnia 2016 2016 1,02 0,10 10 

średnia 2016 2018 0,90 0,06 15 

 

Stosunek N : P jest ściśle związany ze stężeniami fosforanów rozpuszczonych i azotanów.  

 

Analiza wykazała, że czynnikiem limitującym produkcję pierwotną jest fosfor. Stąd też przy 

dopływie fosforu następuje zwiększenie biomasy glonów, a co za tym idzie wzrost zawartości 

chlorofilu ‘a’ w wodzie. Takie sytuacje miały miejsce epizodycznie w skali całego roku pomiarowego, 

co sugeruje brak stałego dopływu fosforu. W przypadku Jeziora Skarlińskiego należy zatem dążyć do 
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redukcji azotu przy jednoczesnym utrzymaniu niewielkich ilości dopływającego fosforu, celem 

utrzymania minimalnej ilości obu „składników”. 

Pozostałe wskaźnika jakości wód jeziornych zostały użyte w ocenie eksperckiej, ze względu na 

brak wskazania dla nich wartości granicznych dobrego stanu w rozporządzeniu „klasyfikacyjnym”. 

Miała ona na celu uzupełnienie wiedzy o jeziorze i stanowiła element pomocniczy do analizy 

pozostałych wskaźników. Brak danych na wykresie wskazuje na brak danych dla badanego okresu.  

 

 

Ryc. 55. Analiza pozostałych form azotu) [na podstawie danych PMŚ i własnych] 

 

 

Ryc. 56. Analiza zmienności pozostałych form fosforu [na podstawie danych PMŚ i własnych]  
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6.5. Podsumowanie i gradacja zagrożeń dla stanu wód jeziora 

Procedura ustanawiania obszarów ochronnych wód śródlądowych jest procedurą niezw ykle 

trudną i złożoną. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (art. 9 ust. 2 i ust. 4) we 

wszelkich podejmowanych działaniach w gospodarowaniu wodami uwzględnia się zasadę wspólnych 

interesów i wymaga się  współdziałania administracji publicznej, użytkowników wód  

i przedstawicieli lokalnych społeczności w zakresie pozwalającym uzyskać maksymalne korzyści 

społeczne. Gospodarowanie wodami prowadzi się w zgodzie z interesem publicznym, nie 

dopuszczając do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz 

pogorszenia stanu ekosystemów lądowych zależnych od wód. Konieczna jest zatem nie tylko 

szczegółowa analiza stanu Jednolitej Części Wód i jej zlewni pod kątem presji mogących wpływać na 

ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych ale także analiza uwarunkowań społeczno- 

gospodarczych. Niezbędne jest kompleksowe uwzględnianie różnych uwarunkowań zgodnie  

z zasadami zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę interes społeczny, przyrodniczy  

i ekonomiczny.  

Związki azotu i fosforu są podstawowymi biogenami w naturalnych ekosystemach wodnych  

i glebowych. Ich stężenia w wodzie należą do najważniejszych parametrów opisujących trofię jezior, 

od których uzależniona jest wielkość produkcji pierwotnej wyrażona między innymi wskaźni kiem 

PMPL i pośrednio % zawartości tlenu w hipolimnionie. Analiza jakości wód jeziornych, a co za tym 

idzie stanu ekologicznego JCWP Jezioro Skarlińskie wykazała większą rolę związków azotu  

w kształtowaniu się jakości wód jeziora niż fosforu.  Azot jest stosunkowo szybko wykorzystywany 

przez organizmy dzięki mobilnym jonom azotanowym. Fosfor i fosforany cechuje słaba mobilność 

przez co mogą, przynajmniej okresowo, zostać unieruchomione w powierzchniowej warstwie 

gruntów. Straty (wykorzystanie) azotu pochodzenia rolniczego są znacznie wyższe aniżeli fosforu.  

Z reguły to straty fosforu zachodzą nieregularnie, głównie w trakcie ulewnych deszczy oraz roztopów. 

Przeprowadzone w toku prac nad Dokumentacją na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego 

zbiornika wód śródlądowych Jeziora Skarlińskiego analiza uwarunkowań hydrograficznych, 

hydrologicznych oraz hydrogeologicznych wykazała, że analogiczny mechanizm działa w zlewni 

Jeziora Skarlińskiego w stosunku do związków azotu. Dodatkowo zwiększona temperatura może 

spowodować wzrost tempa mineralizacji materii organicznej z towarzyszącym temu silniejszym 

uwalnianiem biogenów w obrębie misy jeziornej. Ocena presji oraz obliczenia bilansowe wykazały, że 

potencjalnie, największy wpływ na jakość wód Jeziora Skarlińskiego ma azot mogący przenikać ze 

źródeł obszarowych tj. z użytków rolnych w okresach zwiększonego odpływu ze zlewni. Ponadto 

analizy i wizje terenowe wykazały zaniedbania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które jawią 

się  drugą pod względem istotności presją mogącą mieć wpływ na nieosiągnięcie celów 

środowiskowych. Analiza ładunków biogenów potwierdzała potencjalny udział ww . presji w spływie 

zanieczyszczeń ze zlewni. W niniejszym opracowaniu dokonano gradacji presji, która wykazała 

dominujący charakter presji związanych z rolniczym użytkowaniem zlewni, w tym przede wszystkim 

związanych z potencjalnym spływem powierzchniowym z terenów rolniczych uruchamianym  

w wyniku zwiększonego odpływu ze zlewni (tj. roztopy, nawalne deszcze). W toku przeprowadzonych 

analiz oraz badań własnych ustalono możliwe zagrożenie dla jakości wód ze strony azotu 

pochodzącego ze źródeł rolniczych. 

 

Analiza presji oraz obliczenia bilansu biogenów mogących dopływać do jeziora ze zlewni 

pozwoliła na gradację poszczególnych presji wg poziomu ich wielkości (istotności). 
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I – azot pochodzący ze źródeł rolniczych 

II - azot pochodzący z depozycji atmosferycznej  

III - Ładunki ze źródeł komunalnych 

 

Należy zaznaczyć, że z uwagi na brak możliwości ograniczenia depozycji atmosferycznej presji tej n ie 

rozpatrywano pod kątem możliwości jej eliminacji lub zmniejszenia.  

Dążąc do osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP Jezioro Skarlińskie należy przede wszystkim 

zminimalizować obciążenie jezior azotem w celu obniżenia ogólnego poziomu produkcji pierwotnej. 

W poniższej tabeli przedstawiono wytypowane na wcześniejszym etapie prac obszary problemowe 

wraz z określeniem możliwości ograniczenia dopływu związków bioge nnych. 
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Tabela 62. Możliwości ograniczenia zidentyfikowanych presji 

Typ uwarunkowań Grupa uwarunkowań Zagrożenia Możliwości ograniczenia 

Natura lne Limnologiczne i hydrologiczne Ograniczona wymiana wód jeziora w skali roku przy 

jednoczesnym intensywnym ich mieszaniu w obrąbie 
samej misy jeziornej.  

 

Ograniczenie zasobów wodnych i zdolności retencyjnej 
zlewni w wyniku nałożenia się niekorzystnych warunków 

hydrogeologicznych i przekształceń antropogenicznych, w 
tym w szczególności zmeliorowania terenu. 
Si lnie uzależnienie jeziora o zasilania odtlenionymi 
wodami podziemnymi. 

 
Występowanie krótkotrwałych, ale intensywnych 

spływów powierzchniowych w okresie letnim.  

 

Brak możliwości technicznych ograniczenia presji bez 

znaczącej ingerencji w dotychczasowe użytkowanie terenów 
zlewni. 

Kl imatyczne Wzrost udziału intensywnych, a le krótkotrwałych opadów 

atmosferycznych, towarzyszących gwałtownym zjawiskom 
atmosferycznym. 

Brak możliwości technicznych ograniczenia presji bez 

znaczącej ingerencji w dotychczasowe użytkowanie terenów 
zlewni. 

Geomorfologiczne, hydrogeologiczne i  
geologiczne 

Duże nachylenie stoków sprzyjające szybkiej migracji 
zanieczyszczeń w zlewni bezpośredniej jeziora. Mała 

wodochłonność gruntów. 

Ograniczenie presji niemożliwe ze względu na konieczność 
wprowadzenia zmian niekorzystnych dla środowiska jako 

ca łości (zmiany w ukształtowaniu terenu - 
geomorfologiczne, zasilaniu - hydrogeologiczne i  

geologiczne). 

Przyrodnicze Znikomy udział lasów w zlewni bezpośredniej jeziora 
 

 
 

Słabo wykształcony pas roślinności wysokiej w strefie klifu 
brzegowego jeziora,  absorbujących część spływających 
zanieczyszczeń. 
 

Obecność kolonii kormoranów. 

Zwiększenie udziału lasów w zlewni, ochrona pasa 
roś l inności przybrzeżnej, ochrona pasa roślinności 

brzegowej 
Obecnie zapisy aktualnych MPZP przewidują bezwzględne 

zachowanie pasa roślinności wysokiej i Stefy szuwarowej  

Antropogeniczne Użytkowanie zlewni Znaczący udział gruntów rolnych w zlewni bezpośredniej 
przy braku a lternatyw społeczno-gospodarczych dla 
rolniczego wykorzystania terenów. 
 

Rozproszona zabudowa letniskowa w zlewni 
bezpośredniej w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów, 

często pozbawiona infrastruktury sanitarnej. 

Ograniczenie presji możliwe jest poprzez egzekwowanie 

nakazów, zakazów  

i  ograniczeń wynikających z aktów prawa krajowego i  

miejscowego, w tym w szczególności zapisów ustawy Prawo 

Wodne i ”programu azotanowego”, Miejscowych planów 
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Typ uwarunkowań Grupa uwarunkowań Zagrożenia Możliwości ograniczenia 

 
Brak systemu kanalizacji sanitarnej w obszarach 

zabudowanych. 
 

Nawożenie naturalne i  mineralne użytków rolnych w 

zlewni. 

zagospodarowania przestrzennego. Na terenach, dla 

których MPZP nie zostały uchwalone należy je uchwalić przy 

czym do Planów nowoopracowanych bezwzględnie należy 

wprowadzać zapisy dotyczące gospodarki wodno -ściekowej 

na obszarze jakiego plan dotyczy. 

Obecny układ przestrzenny rolniczych form użytkowania 
zlewni jest niekorzystny w kontekście ograniczenia zagrożeń 
dla  wód jeziornych. Obszary te stanowią znaczący odsetek 

zlewni i  należy bezzwłocznie wprowadzić kompleksowe 
dzia łania informacyjne oraz kontrolne  
w tym zakresie aby w przyszłości uniknąć dodatkowego 

obciążenia jeziora związkami azotu pochodzącymi  
z rolnictwa. Należy bezwzględnie egzekwować nakazy 

zakazy i  ograniczenia wynikające z „Programu 
azotanowego” 
Na terenach leżących na obszarze Skarlińskiego Obszaru 
Chronionego Kra jobrazu bezwzględnie egzekwować nakazy, 

zakazy i  ograniczenia w nim zawarte. 
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Typ uwarunkowań Grupa uwarunkowań Zagrożenia Możliwości ograniczenia 

Gospodarka wodno-ściekowa Brak kanalizacji sanitarnej na znacznym obszarze zlewni. 
 

 
Brak inwentaryzacji i  właściwego nadzoru nad 

eksploatacją obiektów s łużących gromadzeniu ścieków w 

części  zlewni leżącej na terenie Gminy Nowe Miasto 
Lubawskie 

 

Na obszarze zlewni niedostatecznie rozbudowana jest s ieć 
kanalizacji sanitarnej przy s tosunkowo bardzo dobrze 

rozwiniętej sieci wodociągowej. Podstawowym źródłem 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców są ujęcia wód 

podziemnych Należy dążyć do  bezwzględnej poprawy 

skanalizowania obszaru poprzez objęcie systemami 
kanalizacji sanitarnej obszarów zwartej zabudowy w zlewni 

by wyel iminować możliwość powstawania sytuacji 
awaryjnych i incydentów związanych z przedostawaniem się 
ścieków komunalnych i  zanieczyszczonych wód opadowych i 
roztopowych do wód jeziora i  cieków, które w krótkim 

czas ie mogą wpłynąć na wielkości wskaźników jakości wód. 
Ograniczenie presji możliwe jest poprzez egzekwowanie 

nakazów, zakazów  

i  ograniczeń wynikających z aktów prawa krajowego i  
miejscowego, w tym w szczególności zapisów ustawy prawo 

wodne i programu azotanowego”, Miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz regulaminów 
czystości w gminach Na terenach, dla których MPZP nie 
zosta ły uchwalone należy je uchwalić przy czym do Planów 

nowoopracowanych bezwzględnie należy wprowadzać 
zapisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 

jakiego plan dotyczy. 
Is tnieje konieczność wprowadzenia działań kontrolnych na 
obszarze  zlewni w zakresie spełniania obowiązków  

wynikających z ww. ustaw przez Gminy. Należy 
wyegzekwować prowadzenie ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. 
Niedopuszczalne jest zaniechanie przez Gminę kontroli 
gospodarstw domowych w tym zakresie. 
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Typ uwarunkowań Grupa uwarunkowań Zagrożenia Możliwości ograniczenia 

Gospodarka rybacko-wędkarska Potencjalne ryzyko zwiększenia dostawy biogenów w 
przypadku nasilenia presji wędkarskiej , a  co za tym idzie 

zużycia  zanęt 

Wielkość oszacowanej presji ze strony gospodarki 
wędkarskiej jest niewielka, niemniej jednak może zwiększać 

s ię okresowo i potencjalnie wpływać na jakość wód jeziora. 
Należy zobowiązać użytkownika rybackiego do wydawania 

regulaminu wędkowania oraz zwiększyć l iczbę kontroli 

prowadzonych przez s traż rybacką celem wychwycenia 
ewentualnych nieprawidłowości przy s tosowaniu zanęt. 

Obecnie korzystanie z wód na obecnym poziomie nie 
wymaga wprowadzenia obostrzeń w formie 
wprowadzonych zakazów i  nakazów. 

Turystyka  i  
rekreacja/zagospodarowanie brzegów  

Stosunkowo duża liczba domków letniskowych na 
brzegach jeziora, często nad samym brzegiem. 

Należy dążyć do ograniczenia presji poprzez kontrolę 
legalności posadowionych budowli oraz wyposażenia ich w 
odpowiednie systemy zbierania i odprowadzania ścieków. 

Korzystanie z wód na obecnym poziomie, nie wymaga 
wprowadzenia obostrzeń w formie wprowadzonych 
zakazów i  nakazów. Ograniczenie presji możliwe jest 

poprzez egzekwowanie nakazów, zakazów i  ograniczeń 
wynikających z aktów prawa miejscowego, w tym w 

szczególności Miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Na terenach, dla których MPZP nie zostały 
uchwalone należy je uchwalić, przy czym do 
nowoopracowanych Planów bezwzględnie należy 
wprowadzać zapisy dotyczące gospodarki wodno -ściekowej 

dotyczy oraz obszarów chronionych oraz ochrony s trefy 
brzegowej jeziora 
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Całkowita eliminacja presji związanej z rolnictwem, w przypadku Jeziora Skarlińskiego 

wiązałaby się z całkowitą zmianą sposobu zagospodarowania zlewni, co bez wątpienia skutkowałoby 

silnymi konfliktami społecznymi. Obecnie rolnictwo stanowi podstawowe źródło utrzymania ludności  

w zlewni.  

Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej wykazała znaczące braki w tym zakresie niemniej 

jednak stan ten jest charakterystyczny dla obszarów wiejskich o niewielkiej gęstości zaludnienia. 

Ponadto uwarunkowania geograficzne nie sprzyjają rozwojow i sieci kanalizacyjnej. Niemniej wyniki 

przeprowadzonych analiz wskazują że w obecnej sytuacji największe ryzyko pogorszenia stanu 

ekologicznego wód jeziora związane jest ze zjawiskami incydentalnymi. Znajduje to swoje 

odzwierciedlenie w wynikach badań uzupełniających. Działania należy skoncentrować na poprawie 

gospodarki wodno-ściekowej w celu uniknięcia zdarzeń incydentalnych. Należy dążyć do jej 

bezwzględnej poprawy poprzez objęcie systemami kanalizacji sanitarnej możliwie największego 

obszaru zlewni. Istnieje również konieczność wprowadzenia działań kontrolnych na obszarze  zlewni 

w zakresie spełniania obowiązków wynikających z Ustaw przez Gminy.  Pozwoli to na uniknięcie 

incydentów związanych z zalewaniem zbiorników bezodpływowych i dostawaniem się zanie czyszczeń 

do cieków i jezior. Należy wyegzekwować prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Niedopuszczalne jest zaniechanie przez Gminę kontroli 

gospodarstw domowych w tym zakresie. Prawidłowo prowadzona gospodarka wodno-ściekowa 

pozwoli na ograniczenie presji związanej z gospodarką wodno-ściekową w zlewni.  

Ponadto, wizja terenowa wykazała istnienie zabudowy rekreacyjnej tuż nad brzegami jeziora, 

która sama w sobie nie jest zagrożeniem dla jakości wód, niemnie j nieprawidłowo prowadzona 

gospodarka wodno-ściekowa, odpadowa, a także przekształcenia linii brzegowej w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowy może stanowić zagrożenie .  

Podsumowując należy stwierdzić, że nie jest możliwe całkowite ograniczenie presji 

naturalnych (uwarunkowań naturalnych) bez znaczących szkód w środowisku jako całości.  

Mając na uwagę powyższe oraz wyniki analiz presji, obliczeń bilansowych oraz wizji 

terenowych stwierdzono konieczność objęcia Jeziora Skarlińskiego ochroną, polegająca na 

ograniczeniu dopływu azotu ze źródeł rolniczych oraz uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej. 

Niemniej, przy obecnie relatywnie niskich dawkach nawozowych i niekorzystnych warunkach 

zlewniowych, ograniczenie nawożenia wiązałoby się z wyjałowieniem gleby i spadkiem rentowności 

upraw.  

6.6. Wnioski końcowe  

Wyznaczanie obszaru ochronnego powierzchniowych wód śródlądowych wymaga 

przeprowadzenia szeregu analiz, w tym przede wszystkim szczegółowej oceny warunków panujących 

w zlewni. W Dokumentacji na potrzeby ustanowien ia obszaru ochronnego zbiornika wód 

śródlądowych Jeziora Skarlińskiego przeprowadzono szczegółową ocenę stanu zagospodarowania 

zlewni, z uwzględnieniem czynników wpływających na jakość i ilość wód w jeziorze. Przeprowadzono 

inwentaryzację istniejącego sposobu użytkowania zlewni jezior oraz zidentyfikowano główne 

zagrożenia w zlewni jeziora mogące mieć wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych. Wyniki 

powyższych pozwoliły na sformułowanie następujących, głównych wniosków:  
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Dominujący typ użytkowania: 

 W krajobrazie dominują użytki rolne z niewielkim odsetkiem zadrzewień oraz zabudową 

rozproszoną. W użytkowaniu terenu zlewni Jeziora Skarlińskiego wyraźnie dominuje rolnicze 

wykorzystanie gruntów – blisko 78% powierzchni zlewni, wyłączając z niej teren jeziora jest 

to blisko 85% powierzchni analizowanego terenu.  

 

Identyfikacja dróg migracji zanieczyszczeń 

 Zasadniczym wnioskiem z wizji lokalnej było stwierdzenie deficytów wody w korytach niemal 

wszystkich cieków (głównie rowów melioracji wodnych szczegółowych . Stwierdzony podczas 

wizji terenowej stan licznych, ale jednocześnie nieciągłych urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych i podstawowych (rowy, kanały melioracyjne), potwierdził braku stałego 

przepływu w tych ciekach, często tez zaniedbania w zakresie ich konserwacji. W miarę 

regularnie swoje wody prowadzą jedynie dopływ bez nazwy z Mikołajek oraz Marzęcicka 

Struga. Stwierdzona w korycie źródłowego odcinka Skarlanki woda wykazuje trwałą 

stagnację. 

 

Identyfikacja warunków hydrologicznych zasilania jeziora 

 Jezioro obecnie jest zasilane niemal wyłącznie wodami podziemnymi, uzupełnianymi wodami 

opadowymi pochodzącymi ze spływów potamicznych. W okresach suchych odpływ 

powierzchniowy stopniowo zanika, a spływ niewielkiego odsetka wód infiltrujących 

(śródpokrywowy) występuje do momentu całkowitego ich wyczerpania, czego obrazem są 

liczne suche, koryta cieków i rowów melioracyjnych. Składowa powierzchniowa odpływu 

jednostkowego ze zlewni – uzależniona jest  ściśle od występowania opadów 

atmosferycznych.  W okresach posusznych zasilanie powierzchniowe z obszaru 

wysoczyznowego jest znikome, a udział   odpływu podziemnego w zasilaniu jeziora może 

się zbliżać do 100%. 

 Z punktu widzenia oceny warunków filtracji poziomej i spływu powierzchniowego, tym 

samym migracji zanieczyszczeń, najistotniejszym czynnikiem kształtującym odpływ (obok 

warunków topograficznych i pokrycia zlewni) jest litologia utworów powierzchniowych. 

Ograniczające infiltrację, słabo przepuszczalne utwory powierzchniowe silnie nachylonych 

stoków wysoczyzny morenowej przyspieszają spływ wód, pochodzących z intensywnych 

opadów atmosferycznych w kierunku rynny jeziora, szybki wznios zwierciadła i równie szybki 

ich odpływ z jeziora (Skarlanka) poza jego zlewnię.  

 

Identyfikacja warunków zasilania wewnętrznego  

 Spośród czynników warunkujących szybkość obiegu materii w jeziorze duże znaczenie ma 

mieszanie wód, wpływające na tempo uwalniania biogenów z osadów dennych. Podstawowe 

zasoby fosforu i azotu są skumulowane w osadach dennych, a w okresach miksji mogą być 

uwalnianie do toni wodnej. Jest to cecha charakterystyczna dla jezior stratyfikowanych  

w okresie stagnacji. Widoczne w analizie zmienności , wyższe wartości analizowanych 

związków w okresie jesiennym są charakterystyczne dla okresu rozpoczynającej się miksj i 

jeziornej. W przypadku Jeziora Skarlińskiego kluczową rolę odgrywają uwarunkowana 

morfometryczne i anemomentryczne. Jezioro ma cechy jeziora polimiktycznego, w którym 

mieszanie wód następuje kilkukrotnie w ciągu roku. Pomimo uznania jego jako 
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stratyfikowane, stratyfikacja wód z reguły jest słabo zaznaczona. Czynniki te mają wpływ na 

możliwość „powracania” biogenów do epilimnionu.  

 

Analiza linii brzegowej 

 Jezioro posiada  średnio urozmaiconą  linię  brzegową, długie proste odcinki występują  

głównie na południowym jego brzegu. W tej części jeziora słabo rozbudowana jest mielizna 

brzegowa, stanowiąca bazę  dla roślinności wodnej wynurzonej. Szybko przechodzi w silnie 

nachylony (do kilkudziesięciu stopniu) stok sublitoralu. Strefa makrofitów wynurzonych na 

części brzegu północnego oraz na obu jego krańcach jest znacznie szersza i wynosi od 15 do 

miejscami 50 m. Niewielkie głębokości, a tym samym dogodne warunki do rozwoju 

makrofitów (zarówno wynurzonych jak i zanurzonych), panują  miejscami nawet w odległości  

kilkudziesięciu m od linii brzegowej. Sublitoral jest łagodniej nachylony, a w substracie dna 

można zauważyć niewielki udział  osadów organicznych co w połączeniu z dużym 

nasłonecznieniem sprzyja występowaniu nympheidów i helofitów. Strefa eufotyczna, górna 

warstwa wód, do której dociera światło wystarczające do utrzymania procesów  fotosyntezy, 

w Jeziorze Skarlińskim sięga do głębokości około 4,5 metra.  

 Pomimo relatywnie dużej liczby zidentyfikowanych taksonów, w strefie litoralnej dominują 

wyraźnie dwa gatunki – pałka wąskolistna i trzcina pospolita, tworząc szerokie – miejscami 

kilkudziesięciometrowe monokultury. Na zacienionym brzegu południowym są to przeważnie 

zwarte i zdrowe monokultury trzcinowe o dużej zdolności absorpcyjnej spływających z pól 

zanieczyszczeń. Na żadnym z odcinków linii brzegowej, poza rejonem ujścia Skarlanki nie 

stwierdzono wyraźnej – nienaturalnej koncentracji osobników mogących świadczyć  

o niekontrolowanym dopływie ścieków.    

 Podczas inwentaryzacji strefy brzegowej nie stwierdzono przekształceń strefy brzegowej 

jeziora o decydującej roli dla jego aktualnego stanu ekologicznego. Największe zagrożenie  

w strefie brzegowej stanowi obecnie duża liczba obiektów rekreacyjnych o charakterze 

tymczasowym, rozproszonych niemal wokół całego jeziora, także wzdłuż trudno dostępnego 

brzegu północno-wschodniego.  Zabudowa rekreacyjna jako sama w sobie nie jest 

zagrożeniem dla jakości wód, niemniej nieprawidłowo prowadzona gospodarka wodno-

ściekowa, odpadowa, a także przekształcenia linii brzegowej w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowy może stanowić zagrożenie.  

 

Identyfikacja presji 

 Na obszarze zlewni nie zidentyfikowano poborów wód powierzchniowych.  

 Pobór wód podziemnych w zlewni odbywa się przede wszystkim na cele zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Zidentyfikowano  

4 punkty poboru wód podziemnych.  

 Na obszarze zlewni Jeziora zinwentaryzowano 2 czynne punktowe zrzuty ścieków. Są to: 

wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody w Skarlinie odprowadzane do rowu poprzez 

odstojnik wód popłucznych oraz podczyszczone wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej 

odprowadzane do ziemi poprzez rów melioracyjny.  

 Na obszarze zlewni nie zidentyfikowano składowisk odpadów. 

 Identyfikacja zabudowy hydrotechnicznej - jezioro piętrzone jest na wypływie Skarlanki przy 

pomocy stałego progu piętrzącego o konstrukcji drewnianej , tzw. „Śluzki”. W obecnie 

panujących warunkach hydrologicznych jego oddziaływanie można uznać za pozytywne. 

https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/56731,,,,fotosynteza,haslo.html
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 Z uwagi na stosunkowo dobrą jakość wód, a także położenie w bezpośrednim sąsiedztwie 

dużego ośrodka administracyjnego jakim jest Aglomeracja Nowe Miasto Lubawskie, jezioro 

powinno być narażone na znaczną presję turystyczno-rekreacyjnym, wyrażoną m.in. dużą 

koncentracją ośrodków wczasowych. W rzeczywistości jednak, pomimo swoich walorów, 

wykorzystanie sportowe i rekreacyjne jeziora jest w chwili obecnej stosunkowo niewielkie  

 Urządzenia wodne - na jeziorze nie ma zorganizowanych kąpielisk ani miejsc okazjonalnie 

przeznaczonych do kąpieli w rozumieniu Prawa Wodnego. Niemniej analiza zapisów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazuje na  dopuszczenie takiego 

użytkowanie w planach XXXIII/162/09 oraz XXXIV/171/09 (Wawrowice i Mikołajki). Ponadto 

przeprowadzona w czerwcu i sierpniu wizja terenowa wykazała istnienie infrastruktury 

plażowej w Wawrowicach i Mikołajkach. Wzdłuż brzegów jeziora zlokalizowano 74 pomosty  

i kładki wędkarskie lub cumownicze. Ich konstrukcja nie ogranicza jednak swobodnej migracji 

organizmów, a niewielkie rozmiary nie wpływają na zachowanie ciągłości litoralu.  

 Do presji liniowych zaliczane są w odcieki bezpośrednie z dróg pozbawionych kanalizacji 

deszczowej. Główne szlaki komunikacyjne obszaru to: droga wojewódzka nr 538 na odcinku 

od wypływu rzeki Skarlanki z jeziora do Nowego Miasta Lubawskiego, droga powiatowa nr 

1246N, łącząca drogę wojewódzką nr 538 poprzez miejscowość Skarlin z Nowym Miastem 

Lubawskim oraz droga gminna nr 182003 - łącząca miejscowości Marzęcice, Mikołajki  

i Wawrowice z drogą wojewódzką 538. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, przebieg 

dróg, kierunki spływu wód opadowych i roztopowych oraz natężenie ruchu rzeczywiste 

obciążenie jeziora zanieczyszczeniami jest znikome.    

 W zlewni zidentyfikowano trzy obiekty gospodarcze mogące, z uwagi na swoje położenie  

w pobliżu cieków lub w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, stanowić zagrożenie dla jakości 

wód zbiornika w przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowo prowadzonej gospodarki 

wodno-ściekowej. Są to zakłady produkcji i pakowania makaronu oraz środków 

owadobójczych w Mikołajkach, a także ferma drobiowa w Nowym Dworze Bratiańskim.  

W przypadku ostatniego z obiektów, stwierdzono prawdopodobne zawieszenie lub nie 

rozpoczęcie działalności.  

 Presja wędkarska i turystyczna jest obecnie znikoma i pozostaje bez zasadniczego wpływu na 

stan ekologiczny jeziora. 

 Zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z działalności rolniczej dzielone są na 

zanieczyszczenia wnoszone do środowiska podczas nawożenia mineralnego oraz naturalnego 

(obornik, gnojowica). 

 Jednym z głównych założeń obliczenia wielkości potencjalnego ładunku biogenów ze zlewni 

jest przyjęcie, że granic zlewni nie należy utożsamiać z obszarem nawożonym nawozami 

organicznymi, wyprodukowanymi w jej granicach. Nie ma tutaj zastosowania zasada 

wykorzystania w miejscu wyprodukowania. 

 Sumaryczna powierzchnia użytków rolnych nawożonych nawozami mineralnymi zarówno 

azotanowymi jak i fosforanowymi (grunty orne, łąki i pastwiska trwałe ) określona na 

podstawie ewidencyjnych SWDE z powiatowego zasobu geodezyjnego (EGiB – Ewidencja 

gruntów i budynków wynosi  2677,6 ha. 

 Średnie zużycie nawozów mineralnych azotowych w postaci czystego składnika (N) na 1 ha 

użytków rolnych (do których, zgodnie z przyjętą przez GUS metodyką zalicza się także grunty 

orne i użytki zielone, w tym łąki i pastwiska trwałe) wynosi dla województwa warmińsko -
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mazurskiego wynosi 71,2 kg N/ha rocznie oraz 15,8 kg P2O5/ha, co po przeliczeniu na fosfor 

w czystej postaci daje 6,9 kg P/ha rocznie (dane dla roku gospodarskiego 2016/2017). 

 Sumaryczna powierzchnia użytków rolnych nawożonych organicznie, tj. wyłącznie gruntów 

ornych, określona na podstawie ewidencyjnych SWDE z powiatowego zasobu geodezyjnego 

(EGiB – Ewidencja gruntów i budynków) wynosi w zlewni całkowitej jeziora 2398,6 ha.  

 Wielkość azotu w czystym składniku w nawozach naturalnych na 1 ha użytków rolnych 

wynosi dla gminy Kurzętnik– 10,48 kg N/ha, dla Nowego Miasta Lubawskiego –16,90 kgN/ha.  

 Wielkość fosforu w czystym składniku w nawozach naturalnych na 1 ha użytków rolnych 

wynosi dla gminy Kurzętnik 10,00 kg P2O5/ha, dla gminy Nowe Miasto Lubawskie 16,02 

P2O5/ha. 

 Sumaryczny ładunek azotu i fosforu  ładunków pochodzący z depozycji atmosferycznej na 

zlewnię Jeziora Skarlińskiego wynosi  10 743,1 kg N oraz 601,1 kg P. 

 Łączny ładunek pochodzący od ludności nieobjętej żadnymi systemami oczyszczania ścieków 

komunalnych wynosi 796,5 kg N i 377, 6 kg P 

 

Wyniki bilansu biogenów 

 

 Obliczenia bilansowe azotu wykazały: 

- niewielki dopływ biogenów w okresie zimowym, od listopada do marca związany  

z zamrozami, a co za tym idzie uwięzieniem biogenów  w glebie.  

- zwiększony dopływ w marcu i w kwietniu co związane jest z pierwszym, wiosennym 

okresem nawożenia oraz w okresie jesiennym związany z przyrostem odpływu ze zlewni przy 

jednoczesnym nawożeniu jesiennym. 

 W Bilansie azotu widoczne są dwa okresy, w których  zasilanie wód jeziora substancjami 

biogennymi ustaje, a dostawa jest zerowa. Są to okresy związane zmniejszonego dopływu ze 

zlewni, przy jednoczesnej przewadze wynoszenia z plonami.  

 Obliczenia bilansowe fosforu wykazały całkowity zanik dostawy fosforu ze zlewni w półroczu 

letnim, tj. od kwietnia do października. Związane jest to z całkowitym sczerpaniem składnika 

przez rośliny. Przez pozostałą część roku dopływ fosforu ze zlewni jest niewielki.  

 Obliczenia bilansowe wskazują na dominujący udział azotu w zasilaniu jeziora, przy czym 

największy udział w bilansie biogenów na ładunek pochodzący z nawożenia nawozami 

mineralnymi  

 Czynnikiem niekorzystnym z uwagi na odnawialność zasobów wodnych jest powszechny brak 

spływu powierzchniowego. Paradoksalnie brak spływu powierzchniowego, który jest 

czynnikiem niekorzystnym z uwagi na zasilanie w wody jeziora okazuje się znaczącym 

czynnikiem ograniczającym możliwość migracji związków biogennych z użytkowanych 

rolniczo terenów zlewni do jeziora. Deficyty wody ograniczają też intensywność zabiegów 

nawożenia. Brak opadów powoduje unieruchomienie składników pokarmowych, jakie 

dostarczane są roślinom w nawozach. Zmniejszona skuteczność nawozu podczas okresów 

suchych objawia się tym, że nawozy nie rozpuszczają się i nie przemieszczają do strefy 

korzeniowej, z której mogłyby być pobrane przez roślinę, a co za tym idzie nawożenie staje 

się nieopłacalne. 
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Analiza oceny stanu wód jeziora 

 W toku analiz warunków zlewniowych stwierdzono, że położenie jeziora (równoleżnikowe), 

warunki wiatrowe (dominacja wiatrów zachodnich) oraz znaczący udział wód podziemnych  

w zasilaniu jeziora może znacząco wpływać na wartości wskaźników tlenowych. W związku  

z powyższym porównywanie danych w tym zakresie jest bezzasadne.  

 Analiza zmierzonych wartości przewodności elektrolitycznej właściwej w analogicznym 

punkcie pomiarowym (Pkt. 3 WIOŚ i pkt. J1) oraz okresie tj. lato 2 wykazała względnie stałą 

wielkość parametru odpowiadającą dobremu stanowi.  

 Analiza zmienności widzialności krążka Secchi’ego, a co za tym idzie przezroczystości wody, 

dla okresu lato 2 w latach 2013 oraz 2018 odpowiadała stanowi dobremu, natomiast  

w latach 2010 i 2016 poniżej dobrego. Niemniej w latach tych była ona podobna i oscylowała 

w granicach 2,5 - 3m, co nie spowodowało obniżenia oceny średniej rocznej poniżej stanu 

dobrego. 

 Analiza zmienności czasowej stężenia azotu ogólnego wykazała, że począwszy od 2010 roku 

wartości parametru ulegają zmniejszeniu, a w ostatnich latach mieszczą się w granicach dla 

dobrego stanu. 

 Wyniki uzupełniających analiz fizyczno-chemicznych w zakresie poszczególnych parametrów 

jakości wód Jeziora Skarlińskiego nie wykazały znaczących odchyleń od wartości granicznych 

dobrego stanu. Wyjątek stanowiła zawartość azotu ogólnego (TN) oraz fosforu ogólnego (TP), 

ale jedynie w strefie przydennej. Różnice pomiędzy zawartością badanych związków  

w wodzie powierzchniowej i naddennej są normalne dla jezior stratyfikowanych, w okresie 

stagnacji letniej. Zawartość wszystkich badanych związków wykazała również zmienność 

przestrzenną związaną z morfometrią misy jeziornej (głębokość, stopień odsłonięcia toni, 

wystawa na czynniki wiatrowe). Wyższe zawartości badanych związków notowane były na 

wschodnim krańcu jeziora. 
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7. Analiza warunków ochrony wynikających z obowiązujących aktów prawnych  

i  dokumentów planistycznych 

7.1. Ocena stopnia dotychczasowej ochrony wód jeziora w świetle obowiązujących 
uregulowań prawnych 

 Ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych Jeziora Skarlińskiego wynika 

z zapisów aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1911). Plan ten uwzględnia ustalone w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego 

kraju działania, których wdrożenie pozwoli na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla 

jednolitych części wód (JCWP). Są to: 
 opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 

śródlądowych, 

 wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 

śródlądowych, 

 budowa sieci kanalizacyjnej, 

 budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących, 

 regularny wywóz nieczystości płynnych, 

 kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych  

i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych  

z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata, 

 kontrola rolniczego gospodarowania przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa  

z częstotliwością raz w roku, 

 kontrola postępowania w zakresie oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwa  

z częstotliwością raz na 3 lata. 

Komentarz:  

Zgodnie z art. 315 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz. 1566 z późn. 

zm.), Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest jednym z instrumentów planistycznych  

w gospodarowaniu wodami. Planowanie to zgodnie z art. 316 w gospodarowaniu wodami służy 

programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu między innymi:  

1) osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wód, a także 

ochronę, poprawę i zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu ekosystemów wodnych, 

lądowych  

i terenów podmokłych;  

2) poprawę stanu zasobów wodnych; 

3) promowanie zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej ochronie 

dostępnych zasobów wodnych; 

4) zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących 

negatywnie oddziaływać na wody; 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera w swojej treści m.in. wykaz 

określonych rodzajów obszarów chronionych (pkt. 3), ustalenie celów środowiskowych dla 

jednolitych części wód i obszarów chronionych  (pkt. 5), a także podsumowanie działań zawartych  

w programie wodno-środowiskowym kraju, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych 

celów środowiskowych (pkt. 7). Niniejsza dokumentacja ma na celu stworzenie podstaw 
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merytorycznych do ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych Jeziora 

Skarlińskiego. Działanie ma charakter pilotażowy i w dorzeczu Wisły objęte nim zostały zaledw ie 

cztery jeziora (Skarlińskie – LW20174, Przywidzkie Duże – LW20679, Białe Włodawskie – LW30728, 

Uścimowskie – LW30694), z których dwa Skarlińskie i Przywidzkie Duże znajdują się w regionie 

wodnym Dolnej Wisły. Stan ww. jezior determinuje sposób użytkowania zlewni bezpośredniej  

i w przypadku których, ustanowienie obszaru ochronnego powinno przynieść efekty stosunkowo 

szybko. Jeziorom tym przypisano odstępstwo czasowe ze względu na czasochłonność wyk onania 

dokumentacji i procedurę przygotowania rozporządzenia, które dopiero umożliwi wdrożenie 

określonych zakazów, nakazów i ograniczeń, zmierzających do poprawy stanu wód. Samo wskazanie 

konieczności ustanowienia określonego obszaru ochrony zbiornika wodnego w Planie nie stanowi 

instrumentu normatywnego służącego do ustanowienia obszaru. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne Obszar ochronny mógł zostać wyznaczony na mocy rozporządzenia wydanego 

przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie art. 60 PW. Zgodnie z art. 141 

obecnie obowiązującej ustawy obszary ochronne ustanawiane są w drodze aktu prawa miejscowego 

przez wojewodę na wniosek Wód Polskich. Dopiero zatem wydanie przez wojewodę ww. aktu prawa 

miejscowego spowoduje powstanie obszaru ochronnego. 

Kwestie związane z wprowadzeniem obszaru ochronnego rozpatrywać należy 

wielokierunkowo. Z jednej strony konieczna jest analiza warunków naturalnych, z drugiej czynników 

antropogenicznych mających wpływ na jakość wód jeziornych. Dopiero tak przeprowadzona analiza 

pozwoli na wskazanie głównych kierunków działań koniecznych do zrealizowania w celu zapobieżenia 

dalszej degradacji jeziora oraz poprawie jego stanu. 

Zgodnie z Art. 139. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566 z późn. zm.) 

obszary ochronne to ustanowione na podstawie art. 141 obszary, na których obowiązują zakazy oraz 

ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, w celu ochrony zasobów tych 

wód przed degradacją. 

 

Art. 140. Na obszarach ochronnych może być zakazane lub ograniczone wykonywanie robót lub 

czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, obejmujących:  

1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;  

2) rolnicze wykorzystanie ścieków;  

3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;  

4) stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin;  

5) budowę nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub lądowisk;  

6) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;  

7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów 

do ich transportu;  

8) lokalizowanie składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz 

obojętnych; 

 9) mycie pojazdów mechanicznych;  

10) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpieli;  

11) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierząt;  

12) wydobywanie kopalin;  

13) wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych;  

14) używanie statków powietrznych do przeprowadzania zabiegów rolniczych;  
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15) urządzanie pryzm kiszonkowych;  

16) chów lub hodowlę ryb, ich dokarmianie lub zanęcanie;  

17) lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

18) składowanie opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin;  

19) stosowanie i składowanie chemicznych środków zimowego utrzymania dróg.  

Art. 141. 1. Wojewoda, na wniosek Wód Polskich, ustanawia obszar ochronny, w drodze aktu prawa 

miejscowego, wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania  

z wód na terenie obszaru ochronnego oraz granice tego obszaru.  

Komentarz: 

Nowa ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku bardziej szczegółowo określa zakazy i nakazy, 

sprowadzając je do zamkniętego katalogu. Organem ustanawiającym obszar ochronny jest 

Wojewoda na wniosek Wód Polskich. We wcześniejszej Ustawie organem wydajnym rozporządzenie 

był Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

 

Art. 75ust.1 Zakazuje się wprowadzania ścieków: 

2) do wód: 

a) powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących 

form ochrony przyrody, stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi utworzonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także stref ochronnych 

ujęć wody ustanowionych na podstawie art. 135 ust. 1 oraz obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych ustanowionych na podstawie art. 141 ust. 1,  

b) powierzchniowych w obrębie kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel i  

i plaż publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic,  

c) stojących, 

d) jezior, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny,  

e) cieków naturalnych oraz kanałów będących dopływami jezior, jeżeli czas dopływu ścieków 

do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny;  

3) do ziemi:  

b) jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, 

stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi utworzonych na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także stref ochronnych ujęć wody 

ustanowionych na podstawie art. 135 ust. 1 oraz obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych ustanowionych na podstawie art. 141 ust. 1,  

e) w odległości mniejszej niż 1 ki lometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami.  

 

Komentarz: 

W przypadku zlewni Jeziora Skarlińskiego niemożliwe jest osiągnięcie założonego ustawą czasu 

dopływu ścieków ze względu na duże spadki  terenu w zlewni. Jednakże obecnie jezioro nie jest 

bezpośrednim odbiornikiem ścieków. 

Art. 76. 1. Dopuszcza się wprowadzanie:  

1) wód opadowych lub roztopowych, wody z przelewów kanalizacji deszczowej oraz wody 

chłodniczej do wód powierzchniowych lub do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od 

granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad 

wodami,  
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2) wód opadowych lub roztopowych do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu tych 

wód do jeziora jest krótszy niż 24 godziny, 

Komentarz: 

Na terenie zlewni Jeziora Skarlińskiego poza niewielkimi, rozczłonkowanymi fragmentami dróg  

w miejscowościach, wody opadowe i roztopowe z dróg, placów, powierzchni utwardzonych 

odprowadzane są grawitacyjnie na pobocza,  do rowów i w efekcie do gruntu. Z uwagi na to, że 

większość dróg w zlewni stanowią drogi nieutwardzone należy traktować je równorzędnie ze 

spływem powierzchniowym z terenów przez które przebiegają. Zgodnie z danymi pozyskanymi  

z Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Urzędu Gminy Kurzętnik, w zlewni 

Jeziora Skarlińskiego nie ma zgłoszonych i zewidencjonowanych kąpielisk, miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami, jednakże analiza zapisów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazuje na  dopuszczenie takiego 

użytkowanie w planach XXXIII/162/09 oraz XXXIV/171/09 (Wawrowice i Mikołajki). Ponadto 

przeprowadzona w czerwcu i sierpniu wizja terenowa wykazała istnienie infrastruktury plażowej  

w Wawrowicach i Mikołajkach. 

Zgodnie z Art. 105. 1. Ustawy zastosowana w okresie roku dawka odchodów zwierzęcych 

wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha 

użytków rolnych z pewnymi wyjątkami, które zostały określone w Programie działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. 

 

Komentarz: 

W przypadku zlewni  Jeziora Skarlińskiego szacowane dawki nawozów nie przekraczają 170 kg azotu  

w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Niemniej jednak należy bezwzględnie egzekwować 

nakazy, zakazy i ograniczenia zawarte w Programie. Należy w pierwszej kolejności wprowadzić 

kompleksowe działania informacyjne oraz kontrolne aby w przyszłości uniknąć dodatkowego 

obciążenia Jeziora związkami biogennymi związanymi z rolniczym użytkowaniem zlewni.  

Program Azotanowy 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017, poz. 1566  późn. zm.) 

w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa 

program działań, tzw. program azotanowy.  

Rada Ministrów w dniu 5 czerwca 2018 roku przyjęła w drodze rozporządzenia Program działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2018, Poz. 1339). 

Program działań stanowi realizację postanowień Dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. 

dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze 

źródeł rolniczych (tzw. dyrektywa azotanowa).  

 Program obowiązuje na obszarze całego kraju, a jego przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania 
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planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy 

dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów 

określonych w Programie, które zaczną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów 

prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. Podmioty 

prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas do 

końca 2024 r., żeby dostosować się do wymogów Programu.  

Program działań zawiera:  

(…) 

1.2. Ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów 

1.2.1. Rolnicze wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych 

wodą lub przykrytych śniegiem 

1.2.2. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych  

1.2.3. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu  

1.3. Okresy nawożenia 

1.4. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami 

1.5. Dawki i sposoby nawożenia azotem 

1.5.1. Ogólne informacje 

1.5.2. Plan nawożenia azotem 

1.5.3. Maksymalne dawki azotu 

2. Sposób dokumentowania realizacji Programu 

3. Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt. 1 

lit. a–e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

4. Załączniki do Programu 

 * Załącznik nr 1 do Programu - Współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt 

gospodarskich na DJP 

 * Załącznik nr 2 do Programu - Wykaz gmin, na terenie których nawozy azotowe mineralne 

oraz nawozy naturalne płynne można stosować na gruntach ornych w okresie od dnia 1 

marca do dnia 15 października 

 * Załącznik nr 3 do Programu - Wykaz gmin, na terenie których nawozy azotowe mineralne 

oraz nawozy naturalne płynne można stosować na gruntach ornych w okresie od dnia 1 

marca do dnia 25 października 

 * Załącznik nr 4 do Programu - Sposób sporządzania obrotu stada, obliczania sztuk 

przelotowych zwierząt gospodarskich i stanu średniorocznego tych zwierząt 

 * Załącznik nr 5 do Programu - Sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników oraz 

wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych  

 Załącznik nr 6 do Programu - Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i 

koncentracja zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, 

jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich  

 Załącznik nr 7 do Programu - Lista upraw intensywnych 

 * Załącznik nr 8 do Programu - Sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych – 

uproszczony bilans azotu 

 Załącznik nr 9 do Programu -Przykład obliczenia sumy azotu działającego: 

 * Załącznik nr 10 do Programu - Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z 

nawożeniem azotem 
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 * Załącznik nr 11 do Programu - Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o 

których mowa w art. 104 ust. 2 pkt. 1 lit. a–e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

(…) 

Komentarz: 

Wprowadzenie zapisów programu na terenie całego kraju pozwoli na ograniczenie presji z rolnictwa 

na wody powierzchniowe i podziemne, poprzez ograniczenie dopływu związków biogennych,  

w szczególności azotu.  

W przypadku zlewni  Jeziora Skarlińskiego należy bezwzględnie egzekwować nakazy, zakazy  

i ograniczenia zawarte w Programie. Należy w pierwszej kolejności wprowadzić kompleksowe 

działania informacyjne oraz kontrolne aby w przyszłości uniknąć dodatkowego obciążenia Jeziora 

związkami biogennymi związanymi z rolniczym użytkowaniem zlewni.  

7.2. Ocena stopnia dotychczasowej ochrony wód jeziora i zagrożeń dla ich jakości  
w świetle obowiązujących gminnych dokumentów planistycznych i 
strategicznych 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Kurzętnik. 

 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik 

przyjętym Uchwałą Nr XXII/45/2000 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2000 r., zmienionym 

Uchwałą Nr XLI/200/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 lutego 2010 r. czytamy: „Obszar zespołu NML 

to teren o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych (rzeka Drwęca, czyste i duże 

jeziora (…)), dlatego rozwój przestrzenny poszczególnych jednostek osadniczych musi w najwyższym 

stopniu uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju nie naruszając równowagi ekologicznej 

systemów przyrodniczych i powiązań między nimi”, a także „(…) Zagospodarowanie turystyczne, 

zwłaszcza zlewni bezpośrednich jezior musi odbywać się z uwzględnieniem progowych wartości 

chłonności i pojemności turystycznej”.  

Większa część zlewni Jeziora Skarlińskiego w granicach gminy Kurzętnik została zaliczona do 

podjednostki strukturalnej „rejon rolniczo-osadniczy”, natomiast tereny położone w bezpośrednim 

sąsiedztwie południowego brzegu Jeziora Skarlińskiego do podjednostki „rejon przyrodniczo -

rekreacyjny”. 

Dla terenów tych zapisano zasadę dążenia do wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną  

(w tym np. kanalizację sanitarną), ponadto dla drugiego z obszarów, studium wprowadza m.in. 

następujące zasady gospodarowania: 

 Ochrona strefy brzegowej jeziora;  

 Ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach 

użytkowanych rolniczo; 

 Ograniczenie przekształceń naturalnego ukształtowania terenu. 

 

Gmina Nowe Miasto Lubawskie. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Nowe 

Miasto Lubawski przyjętym Uchwałą Nr XX/34/2000 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s  

w Mszanowie z dnia 11 grudnia 2000 r., zmienionym Uchwałą Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Nowe 
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Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 6 marca 2013 r. czytamy, podobnie jak w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik, że „Obszar zespołu 

NML to teren o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych (rzeka Drwęca, czyste  

i duże jeziora (…)), dlatego rozwój przestrzenny poszczególnych jednostek osadniczych musi  

w najwyższym stopniu uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju nie naruszając równowagi 

ekologicznej systemów przyrodniczych i powiązań między nimi”, a także „(…) Zagospodarowanie 

turystyczne, zwłaszcza zlewni bezpośrednich jezior musi odbywać się z uwzględnieniem progowych 

wartości chłonności i pojemności turystycznej”.  

Większa część zlewni Jeziora Skarlińskiego w granicach gminy Nowe Miasto Lubawskie została 

zaliczona do podjednostki strukturalnej „rejon rolniczo-osadniczy”, natomiast tereny położone  

w bezpośrednim sąsiedztwie północnego brzegu Jeziora Skarlińskiego, oraz po jego wschodniej 

stronie do podjednostki „rejon przyrodniczo-rekreacyjny”. 

Dla terenów tych zapisano zasadę dążenia do wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną  

(w tym np. kanalizację sanitarną), ponadto dla drugiego z obszarów, studium wprowadza m.in. 

następujące zasady gospodarowania: 

 Ochrona strefy brzegowej jeziora;  

 Ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach 

użytkowanych rolniczo; 

 Ograniczenie przekształceń naturalnego ukształtowania terenu. 

Wg studium teren na północnym brzegu Jeziora Skarlińskiego położony jest w Skarlińskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu, w którym występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikające 

z rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. 

 

Gmina Biskupiec 

Niewielka część zlewni Jeziora Skarlińskiego leży na terenie gminy Biskupiec, dla której 

obowiązuje tekst jednolity studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biskupiec przyjęty Uchwałą Nr XLVI/457/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 maja 2018 r.  

Zapisy powyższego studium odnoszące się do obszaru zlewni Jeziora Skarlińskiego mówią o położeniu 

jej w Skarlińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w którym występują rygory zagospodarowania 

ustanowione rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto w studium czytamy 

„Jednym z podstawowych problemów jest stan czystości wód powierzchniowych. Głównym źródłem 

zanieczyszczeń wód w gminie są dopływy zanieczyszczeń z nieskanalizowanych miejscowości, a także 

niezinwentaryzowane źródła punktowe… Wrażliwość wód powierzchniowych wynika z położenia 

całej gminy w zlewni jezior, które z natury mają niewielką zdolność do samooczyszczania…” .  

W związku z tym stwierdza się, iż „(…) powinna być prowadzona ochrona jakości wód. Powinno się 

minimalizować dopływy substancji biogennych i organicznych z pól zwłaszcza nad niedużymi 

jeziorami o małej odporności na antropopresję.”  

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szerzej i dokładniej reguluje zagadnienia 

ochrony środowiska w stosunku do Studium. W treści planu ustala się, w zależności od potrzeb: 

granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, szczególne 

warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony 

środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego 

gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. 
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Obecnie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte jest około 14%, tj. 481,8 ha 

powierzchni zlewni Jeziora Skarlińskiego (ryc. 57) przy czym plany te dotyczą w większości obszarów 

zabudowanych, najczęściej nad brzegami Jeziora Skarlińskiego. 

 

 

Ryc. 57. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w granicach zlewni Jeziora Skarlińskiego  
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Tabela 63. Nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z MPZP w zlewni Jeziora Skarlińskiego 

Lp. Nr uchwały Nazwa dokumentu 
Szczególne warunki w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego 

i jego zlewni (zakazy i ograniczenia) 
1 XIII/84/97 Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Nowe Miasto 
Lubawskie w części 
terenów wokół Jeziora 
Skarlińskiego  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-Na terenie oznaczonym symbolem UT-1, UTL-10 – obowiązek zachowania 60% powierzchni, jako powierzchnia  aktywna przyrodniczo; 
-Na terenie oznaczonym symbolem UT-2, UTL-3, UTL-5, UTL-7 – obowiązek zachowania 80% powierzchni , jako powierzchnia  aktywna 

przyrodniczo; 
-Na terenie oznaczonym symbolem UT/UTL-3, UT-4, UTL-1, UTL-2, UTL-4, UTL-6, UTL-8, UTL-9 – obowiązek zachowania 70% powierzchni , 
jako powierzchnia  aktywna przyrodniczo; 
-Na terenie oznaczonym symbolem 19NO – obowiązek zachowania  30% powierzchni , jako powierzchnia  aktywna przyrodniczo;  

-Na terenie oznaczonym symbolem 9RPZ (obejmującym działki 133/6, 133/7, 133/9, 134 – obręb Nowy Dwór): ustala s ię przeznaczenie 
podstawowe – i stniejące urządzenia produkcji zwierzęcej; - dopuszcza się rozbudowę w kierunku południowym i  wschodnim; - ustala  s ię 
ograniczenie ewentualnej uciążliwości dla ś rodowiska wywołanej przez obiekty i  urządzenia hodowlane do granic wyznaczonego te renu; 

do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków dopuszcza się indywidualne urządzenia  do gromadzenia  ścieków 
sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania , s tosownie do przepisów szczególnych.  

 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-Na terenie oznaczonym symbolem UT-2 – dopuszcza się realizację kąpieliska z pomostem, dopuszcza  s ię rea l i zacje urządzonej plaży 
trawiastej; 

-Na terenie oznaczonym symbolem UT/UTL-3 – dopuszcza się realizację kąpieliska z pomostem, dopuszcza się realizacje urządzonej plaży 
trawiastej; dopuszcza  s ię budowę szczelnego zbiornika  po uzyskaniu zgody właściwego organu ochrony ś rodowiska;  
-Na terenie oznaczonym symbolem UT-4, UTL-7, UTL-8, UTL-9, UTL-10 – dopuszcza  s ię loka l izację indywidualnych urządzeń do 
gromadzenia  ścieków sanitarnych, z zapewnieniem ich usuwania  i  oczyszczania , s tosownie do przepisów szczególnych;  
-Na terenie oznaczonym symbolem UT-5 – dopuszcza się realizację kąpieliska z pomostem, dopuszcza  s ię loka l izację indywidualnych 

urządzeń do gromadzenia ścieków sanitarnych, z zapewnieniem ich usuwania i  oczyszczania , s tosownie do przepisów szczególnych;  
-Na terenie oznaczonym symbolem UTL-1, UTL-2, UTL-6, UTL-8, UTL-9 – usta la  s ię wydzielenie dzia łki  dla  zbiorczych urządzeń do 

gromadzeni a ścieków sanitarnych, z zapewnieniem ich usuwania  i  oczyszczania , s tosownie do przepisów szczególnych;  
-Na terenie oznaczonym symbolem 19NO – ustala się odprowadzenie ścieków z oczyszcza lni  do wód rzeki  Skarlanki  pod warunkiem 
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, przy jednoczesnym ograniczeniu ewentualnej uciążl iwości  dla  ś rodowiska  do granic terenu 
oczyszcza lni ; 

2 XXXIII/162/06 Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Nowe Miasto 
Lubawskie w części 

terenów wokół jeziora 
Skarlińskiego  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-na terenie 1ZL (zieleń leśna) - istniejący las do zachowania; gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z przepisami o lasach; obowiązuje zakaz 
zabudowy. 
-na terenie 2 ZP (zieleń urządzona) – obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej archi tektury oraz obiektów i  urządzeń  
infrastruktury technicznej; dopuszcza  s ię loka l izację oczka  wodnego (s tawu).  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-odprowadzanie ścieków docelowo do  projektowanej kanal izacji  sanitarnej, zgodnie z gminnym programem kanal izacji ; do czasu 

wybudowania wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych; nakaz bezzwłocznego 
podłączenia  budynków do wiejskiej s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej wybudowaniu. 
- wody opadowe należy odprowadzać na  terenie dzia łki  własnej.  
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Lp. Nr uchwały Nazwa dokumentu 
Szczególne warunki w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego 

i jego zlewni (zakazy i ograniczenia) 
3 XLVIII/255/10 Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego terenu 

w obrębie 
geodezyjnym Skarlin, 
gmina Nowe Miasto 
Lubawskie, w części 

terenów wokół jeziora 
Skarlińskiego  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-zakaz zmiany rzeźby terenu ponad niezbędne minimum związane z loka l izacją budynku.  
-należy zachować w maksymalnym stopniu i s tniejące drzewa.  

-i s tniejąca  i  projektowana zabudowa mus i  być bezzwłocznie przyłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu.  
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu stworzenia technicznych możliwości przyłączenia  do 
s ieci  dopuszcza  s ię odprowadzanie ścieków do atestowanych indywidualnych zbiorników bezodpływowych.  

-wody opadowe z dróg i  placów utwardzonych należy odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w s topniu przewidzianym 
przepisami  odrębnymi; wody opadowe z zabudowy należy zagospodarować na  terenie dzia łki  własnej;  

4 XLVIII/256/10 Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 

w obrębie 
geodezyjnym Skarlin, 

gmina Nowe Miasto 
Lubawskie, w części 
terenów wokół jeziora 

Skarlińskiego  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu stworzenia technicznych możliwości przyłączenia  do 

s ieci  dopuszcza  s ię odprowadzanie ścieków do atestowanych indywidualnych zbiorników bezodpływowych.  
-wody deszczowe zagospodarować w granicach własnej dzia łki .  

5 XVI/90/2012 Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego terenu 

w obrębie 
geodezyjnym Skarlin, 
gmina Nowe Miasto 
Lubawskie 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-zakaz wykonywania  prac ziemnych trwale zniekszta łca jących rzeźbę terenu.  
-i s tniejąca  i  projektowana zabudowa mus i  być bezzwłocznie przyłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu stworzenia technicznych możliwości przyłączenia  do 
s ieci  dopuszcza  s ię odprowadzanie ścieków do atestowanych indywidualnych zbiorników bezodpływowych.  
-wody deszczowe zagospodarować w granicach własnej dzia łki .  

6 XXII/167/2016 Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Nowe Miasto 
Lubawskie w obrębie 

geodezyjnym Skarlin 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-odprowadzanie ścieków docelowo do sieci  kanal izacji  sanitarnej; do czasu rea l izacji  s ieci  kanal izacji  sanitarnej dopuszcza  s i ę 

odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych, atestowanych z zapewnieniem ich usuwania i  oczyszczania stosownie do przepisów 
odrębnych. 
-wody deszczowe z dachów zagospodarować w granicach własnej działki, bez szkody dla gruntów sąsiednich; wody deszczowe z dróg i  

placów utwardzonych o szczelnej nawierzchni należy odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w s topniu przewidzianym 
przepisami  odrębnymi  

7 XXXIV/264/2017 Zmiana miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Nowe Miasto 

Lubawskie w obrębie 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
-zakaz likwidowania i niszczenia  zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i  nawodnych, jeżel i  nie wynika ją one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych  
-zakaz wykonywania  prac ziemnych trwale zniekszta łca jących rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.  
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Lp. Nr uchwały Nazwa dokumentu 
Szczególne warunki w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego 

i jego zlewni (zakazy i ograniczenia) 
geodezyjnym Skarlin Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

-zaopatrzenie w wodę docelowo z s ieci  gminnej; na  okres  czasowy dopuszcza  s ię s tosowanie indywidualnych ujęć wody. 
-odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji sieci kanalizacji  sanitarnej dopu szcza  s ię 

odprowadzanie ścieków zbiorników szczelnych. 
-wody deszczowe z dachów oraz terenów utwardzonych w obrębie działki zagospodarować w granicach własnej dzia łki , bez szkody dla  
gruntów sąsiednich; wody deszczowe z dróg i  placów utwardzonych o szczelnej nawierzchni  na leży odprowadzić do odbiornika  po 
uprzednim oczyszczeniu w s topniu przewidzianym przepisami  odrębnymi.  

8 XXXVI/288/2017 

 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Nowe Miasto 
Lubawskie w obrębie 

geodezyjnym Skarlin 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

-odprowadzanie ścieków docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; ze względu na położenie obszaru planu poza  aglomeracją, do czasu 
rea lizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do instalacji lub urządzeń określonych w przepis ach odrębnych 
z zakresu utrzymania  czystości  i  porządku w gm inach. 
-zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej, poprzez ich odprowadzenie do gruntu, do dołów 

chłonnych lub do zbiorników retencyjnych; obowiązek oczyszczania  wód opadowych i  roztopowych pochodzących z powierzchni  
zanieczyszczonych o nieprzepuszcza lnej nawierzchni  przed odprowadzeniem do odbiornika.  

 
9 VII/55/15 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 
mieszkalno-

us ługowego w 
miejscowości 

Marzęcice, gmina 
Kurzętnik 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-Ustala  s ię zakaz dokonywania  zmian s tosunków wodnych, jeżel i  s łużą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 

wykorzystanie użytków rolnych. 
-Należy w maksymalnym stopniu zachować is tniejący drzewostan.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-odprowadzenie ścieków do s ieci kanalizacji sanitarnej (obszar opracowania  położony jest w aglomeracji  Kurzętnik; datę rea l i za cji  

kanal izacji  zbiorczej okreś la  Kra jowy Program Oczyszczania  Ścieków Komunalnych).  
-wody deszczowe z dróg i  placów o szczelnej nawierzchni , po uprzednim ich oczyszczeniu w s topniu przewidzianym w przepisach 
odrębnych, należy odprowadzić do odbiornika; wody deszczowe z dachów należy zagospodarować na terenie działki własnej, bez sz kody 
dla  nieruchomości  sąs iednich. 

-na terenie 1U, 2U (zabudowa usługowa – us ługi nieuciążliwe) – na części  terenu ze spadkami  15-20% zagospodarowanie z dużym 
udzia łem zieleni ; na leży zapewnić swobodny odpływ wody.  

10 XL/353/17 Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego w 

miejscowości 
Marzęcice, gmina 

Kurzętnik 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-odprowadzenie ścieków do s ieci  kanal izacji  sanitarnej.  
-wody opadowe i roztopowe z dróg i  placów o szczelnej nawierzchni  po uprzednim  i ch oczyszczeniu w s topniu przewidzianym w 

przepisach odrębnych, należy odprowadzić do odbiornika; odprowadzanie wód opadowych i  roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, 
po jej wybudowaniu; dopuszcza  s ię odprowadzanie niezanieczyszczonych wód opadowych i  roztopowych do gruntu, 

11 XXXIII/162/09 Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w strefie l i tora lnej jeziora  zachować w stanie 
natura lnym; 
-zabudowa mus i  być podłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu;  

-Na terenie 6UTp (plaża publiczna) – plażę urządzić, jako trawiastą; na  l ini i  brzegowej przylegającej do tego terenu dopuszcza  s ię 
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Lp. Nr uchwały Nazwa dokumentu 
Szczególne warunki w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego 

i jego zlewni (zakazy i ograniczenia) 
Wawrowice - teren nr 

1, gmina Kurzętnik. 

lokalizację jednego pomostu w miejscu pozbawionym zieleni w s trefie l itoralnej jeziora; minimalna powierzchnia  terenu biologi cznie 

czynna – 60%; 
- Na terenie 7UT (us ługi  turystyczno-wypoczynkowe) - część terenu elementarnego, oznaczoną, jako teren o skompl ikowanych 

warunkach gruntowych, stanowią tereny podmokłe, porośnięte szuwarami. Tą część terenu elementarnego należy pozostawić w s tani e  
natura lnym; minimalna powierzchnia  tere nu biologicznie czynna – 50%; 
 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 
indywidualnych, produkowanych fabrycznie , atestowanych zbiorników bezodpływowych. 
-Wody deszczowe należy zagospodarować na  terenie własnej dzia łki  

12 XXXIII/163/09 Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego terenu 
nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi 
Wawrowice - teren nr 
2, gmina Kurzętnik. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
-Zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w strefie l i tora lnej jeziora  zachować w stanie 

natura lnym.  
-Is tniejąca  i  projektowana zabudowa mus i  być podłączon a do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 
indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych.  

-Wody deszczowe należy zagospodarować na  terenie własnej dzia łki .  
13 XXXIV/171/09 Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego terenu 

nad jeziorem 
Skarlińskim we wsi 
Wawrowice i Mikołajki 
- teren nr 3, gmina 

Kurzętnik. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-Zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w strefie l i tora lnej jeziora  zachować w stanie 
natura lnym.  

-Is tniejąca  i  projektowana zabudowa mus i  być podłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu.  
-Na terenie 3ZN (zieleń chroniona) – gęste zadrzewienia  olszowe na s iedl i skach wi lgotnych do zachowania  w s tanie natura lnym.  
-Na terenach 4UTp, 5UTp (plaża) - plażę urządzić, jako trawiastą; dopuszcza się loka l izację po jednym pomoście w rejonie każdego z 
terenów elementarnych; dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, s ieci  i  niezbędnych urządzeń z nimi  związanych;  nie 

dopuszcza się sytuowania budynków. niezbędne zaplecze sanitarne należy lokalizować na terenie 2MU (zabudowa mieszkalno-usługowa) 
i  7MP (zabudowa mieszka lno-pens jonatowa). 

-Na terenie 6ZL (las) - gęste zadrzewienia olszowe na s iedl i skach wi lgotnych i  podmokłych do zachowania  w s tanie naturalnym; 

obowiązuje zakaz wznoszenia  obiektów budowlanych.  
-Na terenie 10ZP i  19ZP (zieleń urządzona) - część terenu elementarnego s tanowią s trome zbocza zagrożone osuwiskami -tę część terenu 

należy zagospodarować trwałą zielenią i  zapewnić swobodny odpływ wody; obowiązuje zakaz zabudowy za  wyjątkiem obiektów małej 
architektury oraz s ieci  infrastruktury technicznej. 
-Na terenie 33ZN (zieleń chroniona) - zadrzewienia, zakrzaczenia oraz szuwary do zachowania w s tanie natura lnym; obowiązuje zakaz 
wznoszenia  obiektów budowlanych. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 

indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych. 
-Wody deszczowe należy zagospodarować na  terenie własnej dzia łki .  

-Na terenie 11ZL (las) - istniejącą zieleń i  ukształtowanie terenu należy zachować w stanie natura lnym; na leży zachować swobodny 
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Lp. Nr uchwały Nazwa dokumentu 
Szczególne warunki w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego 

i jego zlewni (zakazy i ograniczenia) 
odpływ wody, a  pod drogą wykonać przepusty; dopuszcza się lokalizacje sieci infrastruktury technicznej poprzecznie do kierunku wąwozu 

pod warunkiem zachowania  swobodnego przepływu wody w wąwozie;  
 

14 XII/70/11 Zmiana miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi 
Wawrowice – teren nr 
1, gmina Kurzętnik. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
-Is tniejąca  i  projektowana zabudowa mus i  być podłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu.  

-Części  terenu, oznaczone na rysunku planu, jako tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych należy zagospodarować zielenią s i lnie 
ukorzenia jącą s ię i  zapewnić swobodny odpływ wody. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 
indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych.  
-Wody deszczowe należy zagospodarować na  terenie własnej dzia łki .  

15 XLVIII/404/18 
 

Zmiana miejscowego 
planu 
zagospodarowania 

przestrzennego terenu 
nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi 

Wawrowice i Mikołajki 
– teren nr3, gmina 

Kurzętnik. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
-Projektowana zabudowa mus i  być podłączona do  s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 
indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych.  

-Wody deszczowe należy zagospodarować na  terenie własnej dzia łki .  

16 XXXIII/164/09 Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego terenu 

nad jeziorem 
Skarlińskim we wsi 
Mikoła jki - teren nr 5, 
gmina Kurzętnik. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-Zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w strefie l i tora lnej jeziora  zachować w stanie 
natura lnym. 

-Is tniejąca  i  projektowana zabudowa mus i  być podłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu.  
-Na terenie 2ML (zabudowa rekreacji indywidualnej) i  5ZN (zieleń chroniona) - części terenu elementarnego, oznaczone na rysunku planu, 
jako tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, ( tereny o spadkach 20 ÷ 30%) na leży zagospodarować zielenią silnie ukorzenia jącą 
s ię i  zapewnić swobodny odpływ wody. 

-Na terenie 4ZN (zieleń chroniona) - zieleń w s trefie litoralnej jeziora - zadrzewienia, zakrzaczenia oraz szuwary do zachowania  w s tanie 
natura lnym; obowiązuje zakaz wznoszenia  obiektów budowlanych.  
-Na terenie 6ZL (las ) – i s tniejący las  do zachowania; obowiązuje zakaz wznoszenia  obiektów budowlanych.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 

indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych.  
-Wody deszczowe należy zagospodarować na  terenie własnej dzia łki .  
-Na terenie 5KX (ciągi piesze publiczne) - na linii brzegowej przylegającej do terenu dopuszcza się lokalizację jednego pomostu w miejscu 
pozbawionym zieleni  w s trefie l i tora lnej jeziora . 

17 XXXIV/172/09 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-Zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w strefie l i tora lnej jeziora  zachować w stanie 
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Lp. Nr uchwały Nazwa dokumentu 
Szczególne warunki w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego 

i jego zlewni (zakazy i ograniczenia) 
przestrzennego terenu 

nad jeziorem 
Skarlińskim we wsi 

Mikoła jki - teren nr 4, 
gmina Kurzętnik. 

natura lnym. 

-Is tniejąca  i  projektowana zabudowa mus i  być podłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu.  
-Na obszarach 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN (zieleń chroniona) - i stniejącą zieleń i ukształtowanie terenu należy zachować w stanie natura lnym; 

fragmenty terenu położone poza  wąwozem użytkować rolniczo (6ZN, 7ZN, 8ZN); zachować swobodny odpływ wody, pod drogami  
wykonać przepusty. 
-Na terenie 14ZL (las) - należy zachować istniejące zadrzewienia; s trome zbocza  za les ić; obowiązuje zakaz wznosze nia  obiektów  
budowlanych. 

-Na terenie 15ML (zabudowa rekreacji indywidualnej) - strome zbocza zagrożone osuwiskami, oznaczone na rysunku planu jako tereny o 
skompl ikowanych warunkach gruntowych należy zagospodarować z dużym udzia łem zieleni  s i lnie ukorzeni a jącej s ię. 
-Na terenie 17ZN (zieleń chroniona) - i s tniejącą zieleń należy zachować w stanie natura lnym.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy do puszcza  s ię odprowadzenie ścieków 

indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych.  
-Wody deszczowe należy zagospodarować na  terenie własnej dzia łki .  
-Na obszarach 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN (zieleń chroniona) - dopuszcza się lokalizacje sieci infrastruktury technicznej poprzecznie do kierunku 
wąwozu pod warunkiem zachowania  swobodnego przepływu wody w wąwozie; obowiązuje zakaz wznoszenia  innych obiektów 

budowlanych. 
-Na terenie 17ZN (zieleń chroniona) - dopuszcza się lokalizacje s ieci infrastruktury technicznej; obowiązuje zakaz wznoszenia  innych  

obiektów budowlanych. 
-Pod drogami  na leży wykonać przepusty w celu zapewnienia  natura lnego odpływu wód z wąwozów.  

18 L/244/10 Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 

terenów nad jeziorem 
Skarlińskim we wsi 

Mikoła jki, gmina 
Kurzętnik 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
-Zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w strefie l i tora lnej jeziora  zachować w stanie 
natura lnym. 

-Is tniejąca  i  projektowana zabudowa mus i  być podłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu.  
-Na terenie 5ZN i  6ZN (zieleń chroniona) – zadrzewienia , zakrzaczenia  i  s zuwary do pozostawienia  w s tanie natura lnym.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 
indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych.  

-Wody deszczowe należy zagospodarować na  terenie własnej dzia łki . 
-Na terenie 3ZP (zieleń urządzona) – obowiązuje zakaz zabudowy. 
-Na terenie 4UTp (plaża) - plażę urządzić, jako trawiastą; dopuszcza się loka l izację obiektów małej archi tektury, s ieci  i  niezbędnych 
urządzeń z nimi  związanych; nie dopuszcza  s ię sytuowania  budynków.  

-Na terenie 5 ZN (zieleń chroniona) – zakaz wznoszenia  obiektów budowlanych. 
-Na terenie 6 ZN (zieleń chroniona) - dopuszcza  s ię loka l izację jednego pomostu na  l ini i  brzegowej przylegającej do tego terenu 

elementarnego na wysokości  projektowanej plaży; obowiązuje zakaz wznoszenia  obiektów budowlanych  
19 XIII/128/15 Zmiana miejscowego 

planu 
zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

-Zakaz l ikwidowania  i s tniejących zadrzewień i  pojedynczych drzew, jeżel i  nie jest to spowodowane potrzebą zapewnienia  
bezpieczeństwa. 

-zabudowa mus i  być podłączona do s ieci  kanal izacji  sanita rnej po jej zrea l i zowaniu. 
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Lp. Nr uchwały Nazwa dokumentu 
Szczególne warunki w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego 

i jego zlewni (zakazy i ograniczenia) 
nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi 
Mikoła jki – teren nr 4, 

gmina Kurzętnik. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 
indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych. 

-Wody deszczowe należy zagospodarować na terenie własnej działki bez szkody dla nieruchomości sąsiednich; wody opadowe z dróg i  
placów utwardzonych należy odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w s topniu p rzewidzianym przepisami  odrębnymi. 
 

20 XLVI/385/18 Zmiana miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
nad jeziorem 
Skarlińskim we wsi 

Mikoła jki – teren nr 4, 
gmina Kurzętnik. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
-Zakaz l ikwidowania  i s tniejących zadrzewień i  pojedynczych drzew, jeżel i  nie jest to spowodowane potrzebą zapewnienia  

bezpieczeństwa. 
-zabudowa mus i  być podłączona do s ieci  kanal izacji  sanitarnej po jej zrea l i zowaniu.  
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
-Odprowadzenie ścieków do gminnej s ieci  kanal izacji  sanitarnej. Na okres  czasowy dopuszcza  s ię odprowadzenie ścieków 

indywidualnych, produkowanych fabrycznie, atestowanych zbiorników bezodpływowych.  
-Wody deszczowe należy zagospodarować na terenie własnej działki bez szkody dla nieruchomości sąsiednich; wody opadowe z dróg i  

placów utwardzonych należy odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w s topniu przewidzianym przepisami  odrębnymi.  
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Komentarz:  

Wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla obszarów leżących  

w zlewni Jeziora Skarlińskiego zakładają restrykcyjne zasady w odniesieniu do odprowadzania 

ścieków sanitarnych i wód opadowych.  

Wśród najczęściej powtarzanych nakazów i zakazów pojawiają się następujące: 

 odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacji sanitarnej; docelowo do 

planowanego układu kanalizacji sanitarnej; 

 do czasu realizacji układu dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe (z zaznaczeniem, że mają 

być to zbiorniki szczelne posiadające odpowiednie atesty); 

 po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo 

podłączyć do sieci; 

 zagospodarowanie wód opadowych na terenie własnej działki, w taki sposób by nie 

spowodować szkód na gruntach sąsiednich; 

 wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych  

o nieprzepuszczalnej nawierzchni przed odprowadzeniem do odbiornika;  

 zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-trzcinowej w strefie litoralnej jeziora; 

 nakaz zapewnienia swobodnego odpływu wody na terenach zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych; 

 na obszarach zieleni chronionej nakaz pozostawienia roślinności w stanie naturalnym;  

 istotnym, choć pojawiającym się jedynie w planie nr XIII/84/97 zapisem jest pozwolenie na 
rozbudowę istniejących urządzeń produkcji zwierzęcej (ferma drobiu) w obrębie Nowy Dwór.  

Zapisy dotyczące ochrony środowiska w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają 

wiążące znaczenie, ponieważ, zgodnie z treścią ustawy, plan miejscowy jest aktem praw a 

miejscowego. 

Analizując zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić uwagę,  

iż plany nowo uchwalone znoszą zapisy wcześniejszych planów jedynie na obszarach, których one 

dotyczą (np. pojedyncze działki). 

 

Decyzje o warunkach zabudowy 

Decyzja o warunkach zabudowy jest to rodzaj decyzji administracyjnej, określającej warunki 

zabudowy dla terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Wydaje ją – na wniosek inwestora – wójt, burmistrz albo prezydent miasta(…). 

Decyzja o warunkach zabudowy określa: rodzaj  inwestycji, a także warunki i szczegółowe zasady 

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w 

zakresie: warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji; wymagań dotyczących 

ochrony interesów osób trzecich; ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych; linie 

rozgraniczające teren inwestycji  (…). 

Najczęstszym przedmiotem wydawanych decyzji o warunkach zabudowy jest budowa budynków 

mieszkalnych oraz budowa budynków inwentarskich. Szczególnie te drugie mogą stanowić źródło 

presji antropogenicznych. 

 

Uwarunkowania wynikające z zapisów decyzji o warunkach zabudowy, mające wpływ na jezioro 

Skarlińskie oraz jego zlewnie przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 64. Uwarunkowania wynikające z zapisów decyzji o warunkach zabudowy 

Lp. Lokalizacja 
Rok 

wydania 

decyzji 

Rodzaj zabudowy/inwestycji Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska, w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego i jego zlewni  

1 
dz. 106 obr. 

Nowy Dwór 
2017 Budowa wiaty 

-Uciążliwości związane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji , powinny s ię ograniczać do granic 

dzia łki  objętej decyzją; 

2 
dz. 429/1 obr. 

Skarl in 
2017 

Budowa budynku mieszka lnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
wolnostojącej 

-Uciążliwości związane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji , powinny s ię ograniczać do granic 

dzia łki  objętej decyzją; 
-Odprowadzanie ścieków na warunkach gestora sieci, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza  
s ię odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub d o przydomowej oczyszcza lni  

ścieków; 

3 
dz. 124/1 obr. 

Nowy Dwór 
2017 

Budowa budynku gospodarczego i  
przebudowa is tniejącej chlewni  

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 

prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 

4 
dz. 145/1, 

152/1, 152/3 
obr. Nowy Dwór 

2017 

Rozbiórka  i s tniejącego budynku 
mieszkalnego i  budowa nowego 
budynku mieszka lnego oraz budynku 
garażowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 
prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 
-Odprowadzanie ścieków – do szczelnego bezodpływowego zbiornika  na  nieczystości  ciekłe, lub 

przydomowa oczyszcza lnia  ścieków; 

5 dz. 92 2017 Rozbudowa budynku mieszka lnego 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 
prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 
-Odprowadzanie ścieków – do szczelnego bezodpływowego zbiornika  na  nieczystości  ciekłe; 

6 
dz. 24, 30 obr. 

Nawra  
2017 

Budowa farmy fotowoltaicznej, wraz z  
niezbędną infrastrukturą techniczną 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 
prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 
 

7 
dz. 195 obr. 

Lekarty 
2017 

Rozbiórka i stniejących budynków oraz 
budowa budynku mieszka lnego 
jednorodzinnego 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 

prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 
-Odprowadzanie ścieków – do szczelnego bezodpływowego zbiornika  na  nieczystości  ciekłe; 

8 
dz. 105/1 obr. 

Nawra  
2017 

Zmiana sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 
prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 

-Odprowadzanie ścieków – projektowana przydomowa oczyszcza lnia  ścieków  

9 
dz. 115 obr. 

Skarl in 
2018 

Zmiana sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na budynek mieszkalny 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 

prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 
-Odprowadzanie ścieków – do szczelnego bezodpływowego zbiornika  na  nieczystości  ciekłe; 

10 dz. 35/2 obr. 2018 Rozbudowa i  nadbudowa budynku -W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 
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Lp. Lokalizacja 

Rok 

wydania 
decyzji 

Rodzaj zabudowy/inwestycji Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska, w odniesieniu do jeziora Skarlińskiego i jego zlewni  

Nowy Dwór mieszka lnego prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 

-Odprowadzanie ścieków – do szczelnego bezodpływowego zbiornika  na  nieczystości  ciekłe; 

11 
dz. 204/3 obr. 

Lekarty 
2018 

Rozbiórka budynku gospodarczego oraz 
budowa budynku inwentarskiego 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 

prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 
-Odprowadzanie ścieków – na  zasadach dotychczasowych; 

12 
dz. 529 obr. 

Skarl in 
2018 

Budowa pali cumowniczych do budowy 
konstrukcji do cumowania i mocowania 

pomos tu pływającego  

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 
prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  

s tosunków wodnych; 

13 
dz. 57/2 obr. 

Skarl in 
2018 

Budowa budynku mieszka lnego 
jednorodzinnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 

prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 
-Odprowadzanie ścieków – do projektowanego szczelnego bezodpływowego zbiornika  na  nieczystości  
ciekłe; 

14 
dz. 200 obr. 

Lekarty 
2018 Rozbudowa budynku inwentarskiego 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 

prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 

15 
dz. 529 obr. 

Skarl in 
2018 

Budowa pomostu – wejście z dz. nr 

29/1  

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 
prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  

s tosunków wodnych; 

16 
dz. 239/1 obr. 

Lekarty 
2018 

Budowa budynku inwentarskiego wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
oraz budowa budynku gospodarczo – 
magazynowego 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska  na  obszarze 

prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego uk szta łtowania  terenu i  
s tosunków wodnych; 
-Odprowadzanie ścieków – na  zasadach dotychczasowych; 

17 
dz. 103 obr. 

Skarl in 
2018 

Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 

-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowi ska  na  obszarze 
prowadzenia prac, a  w szczególności  ochronę gleby, zieleni , natura lnego ukszta łtowania  terenu i  

s tosunków wodnych; 
-Odprowadzanie ścieków – do projektowanego szczelnego bezodpływowego zbiornika  na  nieczystości  
ciekłe;  
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7.3. Analiza obowiązujących zapisów dotyczących OCHK oraz innych obszarów 

wyznaczonych w zlewni 

W Polsce podstawą prawną dla wyznaczania obszarów chronionych jest ustawa o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tj. – Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) . Poszczególne  

obszary są ustanawiane prawem lokalnym lub krajowym poprzez uchwały, zarządzenia oraz 

rozporządzenia.  

Jedynym obszarem chronionym na terenie zlewni Jeziora Skarlińskiego jest Skarliński Obszar 

Chronionego Krajobrazu.  

Poniżej przedstawiono szczegółowe zapisy w odniesieniu do nakazów, zakazów i ograniczeń 

na terenie Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar chronionego krajobrazu jest 

terenem chronionym ze względu na: wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z masową turystyką i wypoczynkiem istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. 

Przedmiotem ochrony są leśne, nieleśne oraz wodne ekosystemy obszaru. Ponadto Skarliński Obszar 

Chronionego Krajobrazu jest pomostem ekologicznym między Brodnickim Parkiem Krajobrazowym 

oraz Iławskim Parkiem Krajobrazowym. 

 

Uchwała Nr XXXIII/726/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w § 4 pkt. 3 wprowadza następujące „Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych 

Obszaru”: 

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności 

okalającej, poza rowami melioracyjnymi; 

2) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrz ewień  

i zakrzewień celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia różnorodności 

biologicznej;  

3) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla 

rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej;  

4) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych w celu zachowania ciągłości 

przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami 

osuwiskowymi;  

5) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest bezpośrednio 

ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich 

ochrony; 

6) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) 

winno być poprzedzone analizą bilansu wodnego zlewni;  

7) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek  

na istniejących i nowych budowlach piętrzących;  

8) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych,  

w szczególności starorzeczy i oczek wodnych, jako bariery ograniczającej dostęp do lin ii 

brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako 

naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;  
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9) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w szczególności 

budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, łąkach  

i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;  

10) opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich   

i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami 

wodnymi; 

11) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy 

wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;  

12) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać 

różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu;  

w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów 

źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać 

lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności 

biologicznej; 

13) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem 

siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl 

właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach 

powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych  

i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania 

struktury gatunkowej i wiekowej ryb właściwej dla danego typu wód.  

 

Zgodnie z § 5. 1. na obszarze obowiązują następujące zakazy, wraz z odstępstwami od nich:  

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

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

na środowisko;  

1.1. Zakaz nie dotyczy:  

1.2. 1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego 

wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chroni onego krajobrazu;  

1.3. 2) realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

dla których regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych;  

1.4. Zakaz nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie zadrzewienia, należących do 

gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust.  

2f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

1.5. Zakaz nie dotyczy terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących:  
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1.6. a) w dacie orzekania w przedmiocie wydania: decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowę, a także innych decyzji - jeżeli są one 

wymagane dla realizacji danego przedsięwzięcia na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,  

1.7. b) w dacie realizacji przedsięwzięcia - jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują obowiązku uzyskania decyzji,  

o których mowa w lit. a; 2) nie ma zastosowania do zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie terenów przeznaczonych w tych planach 

pod zabudowę;  

1.8. 3) nie dotyczy realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, którą 

wydano po uzgodnieniu z właściwym organem ochrony przyrody.  

4)  wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; Zakazy, o których mowa w pkt. 4 i 5, nie dotyczą:  

1) złóż kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do dnia 5 grudnia 2008 r., tj. dnia 

wejścia w życie Rozporządzenia Nr 135 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia  

12 listopada 2008 r. w sprawie Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2617), których dokumentacje zostały zatwierdzone lub 

przyjęte przez właściwy organ administracji geologicznej; 

2) złóż kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o powierzchni do 2 ha i wydobyciu 

nie przekraczającym 20 000 m3 /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, 

udzielonych do dnia 5 grudnia 2008 r., tj. dnia wejścia w życie Rozporządzenia Nr 135 

Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Skarlińskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 178, poz. 2617). 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;  

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

1.9. a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

1.10.  b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.  

1.11.  Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8, nie dotyczy:  

1.12.  1) innych niż rzeki cieków naturalnych w rozumieniu art. 16 pkt. 5 ustawy z dnia  

20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;  

1.13.  2) terenów rekreacji w formie bulwarów, parków, terenów zieleni wraz  

z infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury położonych w granicach 

administracyjnych miast; 3) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach 

określonych w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego, a w przypadku obszarów, dla których obowiązuje studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które uchwalono przed dniem 5 grudnia 

2008 r., tj. przed wejściem w życie Rozporządzenia Nr 135 Wojewody Warmińsko 

Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Skarlińskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2617) i w którym nie określono granic 

zwartej zabudowy miasta lub wsi, również obszarów wskazanych w obowiązującym 

studium jako tereny zabudowane;  

1.14.  4) uzupełnień zabudowy pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii 

zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na działkach przyległych;  

1.15.  5) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej  

o obiekty służące do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym obiekty służące 

agroturystyce, pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości zabudowy od 

brzegów wód;  

1.16.  6) obiektów budowlanych niezbędnych do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani  

na wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenach 

dostępu do wód publicznych oraz realizacji infrastruktury technicznej na potrzeby tych 

terenów;  

1.17.  7) ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz związanych z nimi: infrastruktury 

technicznej i obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku;  

1.18.  8) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących: 

a) w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, lub b) w dniu 5 grudnia 2008 r., tj. w dniu 

wejścia w życie Rozporządzenia Nr 135 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia  

12 listopada 2008 r. w sprawie Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2617);  

1.19.  9) realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, którą wydano po 

uzgodnieniu z właściwym organem ochrony przyrody i która stała się ostateczna przed 

dniem 5 grudnia 2008 r., tj. przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Nr 135 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Skarlińskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2617). 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;  

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;  

3) realizacji inwestycji celu publicznego;  

4) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych. 

 

Na podstawie Uchwały nr 12/230/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/167/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko -

Mazurskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych 

wodach powierzchniowych płynących w województwie warmińsko-mazurskim z późn. zm. (Dz.U. 

Woj. Warm.-Maz. z 2018, poz. 1401) na Jeziorze Skarliński ustanowiono rybacki obręb ochrony.  

Uchwalono, co następuje: 

„§ 2. Wprowadza zmiany do poprzedniego „§ 1. Ustanawia się następujące obręby ochronne  

w ramach obwodów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim: 
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(…) 

3) w obwodzie rybackim jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeka Drwęca:  

a) obręb ochronny nr 1 na jeziorze Skarlin o pow. 293,80 ha, położony w miejscowości Skarlin, 

obejmuje końcową, wschodnią część jeziora na odległość 200 m wzdłuż obu brzegów, obręb 

ochronny ustanawia się na czas nieokreślony,(…)”.”  

Obręby ochronne ustanawia się:  

1. na terenie przepławek, budowli lub innych urządzeń umożliwiających przepływ ryb, łącznie  

 odcinkami cieków przylegających do nich, a także odcinkami cieków w odległości co najmniej 50 m 

powyżej i 50 m poniżej przepławek, budowli lub urządzeń,  

2. w miejscach corocznie powtarzającego się tarła lub rozwoju narybku,  

3. w miejscach gromadnego zimowania ryb,  

4. w miejscach gromadnego przepływu ryb, w jeziorach lub w ich częściach, na odcinkach kanałów, 

rzek i innych cieków oraz na terenie innych zbiorników wodnych lub ich częściach  

Ustanowienie obrębu ochronnego wiąże się z całkowitym zaniechaniem użytkowania rybackiego oraz 

wędkarskiego w jego granicach. 

7.4. Analiza obowiązujących regulaminów czystości i porządku na terenie gminy w 
zlewni Jeziora Skarlińskiego 

Istotnymi dokumentami mającymi wpływ na ochronę środowiska i określającymi szczegółowe 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenie analizowanej zlewni są Regulaminy utrzymania 

czystości i porządku na terenie gmin Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik uchwalone zgodnie ustawą  

z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Regulaminy określają szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Nowe 

Miasto Lubawskie oraz Kurzętnik w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. b -c, art. 4 ust. 2 pkt. 

3 – w zakresie nieczystości ciekłych i art. 4 ust. 2 pkt. 6-8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)  

Dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie regulamin został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/182/2016 Rady Gminy 

Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, natomiast dla Gminy 

Kurzętnik Uchwałą Nr XXIX/184/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurzętnik. 

W regulaminach określono szczególne wymagania w zakresie utrzymania czystości  

i porządku, których kategoryczne przestrzeganie znacząco wpłynie na osiągnięcie celów 

środowiskowych. Są to: 

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w odniesieniu do 

poprawy jakości wód: 

 Gmina Nowe Miasto Lubawskie: 

o Mycie pojazdów poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że 

powstające ścieki będą odprowadzane do kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej lub 

zbiorników bezodpływowych; 

o Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków pochodzących z mycia pojazdów do 

zbiorników wodnych lub gruntu; 
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o Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi, związane z ich bieżącą 

eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, a powstałe 

odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z odrębnymi przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie  

 Gmina Kurzętnik: 

o Mycie pojazdów poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki po 

przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej l ub zbiorników 

bezodpływowych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów 

bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;  

o Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi, związane z ich bieżącą 

eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie 

spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a powstałe 

odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z odrębnymi przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

Określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych: 

 Gmina Nowe Miasto Lubawskie: 

o Odpady komunalne płynne usuwane są w miarę potrzeb nie dopuszczając do 

przelania zbiornika po dokonaniu sprawdzenia jego szczelności;  

o Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonywany tylko przez 

podmioty uprawnione. Właściciele nieruchomości obowiązani są do 

udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 

podmioty uprawnione (…). 

 Gmina Kurzętnik: 

o Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej są 

zobowiązani do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika 

bezodpływowego, z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika 

bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do gruntu;  

o Częstotliwość opróżniana osadów ściekowych ze zbiorników przydomowych 

oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji;  

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej oraz zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach 

 Gmina Nowe Miasto Lubawskie: 

o wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli odpady i nieczystości będą 

gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  

 Gmina Kurzętnik: 

o Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do 

prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości(…);  

o Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich(…), pod warunkiem  spełnienia 

wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt 

określonych odrębnymi przepisami; 

o Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie 

pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie 

powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla 

ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości; 
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o Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, 

gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane  

w zbiornikach wbudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. 
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8. Określenie zakazów, nakazów i ograniczeń do wprowadzenia w obszarze ochronnym 

8.1. Analiza nakazów, zakazów i ograniczeń warunków ochrony wynikających  
z obowiązujących aktów prawnych i dokumentów planistycznych  

Analizę nakazów, zakazów i ograniczeń zawartych w Ustawie przeprowadzono w odniesieniu 

do wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń dla jakości wód Jeziora Skarlińskiego (rozdział 6.5.), tj.: 

A. Rolnictwo i związane z nim nawożenie, w tym w szczególności nawozami azotowymi  

B. Gospodarka wodno-ściekowa - konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej  

w zlewni 

C. Turystyka i rekreacja, w szczególności związana z nimi zabudowa rekreacyjna nad brzegiem 

jeziora. 

Obszary ochronne to ustanowione na podstawie art. 141 ustawy Prawo Wodne, obszary, na 

których obowiązują zakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, 

w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. W niniejszym rozdziale przedstawiono katalog 

wszystkich obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń w użytkowaniu na potencjalnym 

obszarze ochronnym zbiornika wód śródlądowych wynikające z zapisów prawa krajowego, praw a 

lokalnego oraz innych dokumentów powiązanych bezpośrednio z przedmiotem opracowania  

w odniesieniu do zidentyfikowanych znaczących presji mogących mieć wpływ na nieosiągnięcie celów 

środowiskowych dla JCWP. 

Katalog ten obejmuje wszystkie określone ograniczenia, nakazy i zakazy odnoszące się do 

ochrony zasobów wód powierzchniowych w zakresie zidentyfikowanych presji wyszczególnione w:  

Aktach prawa krajowego: 

 Prawie wodnym;  

 Ustawie o ochronie przyrody;  

 Ustawie o odpadach;  

 Ustawie o nawozach i nawożeniu;  

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego;  

 Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

 Program Azotanowy - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 

„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  

Aktach prawa miejscowego: 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi Wawrowice – teren nr 1, gmina Kurzętnik, uchwalona Uchwałą  

Nr XII/70/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 13 września 2011 r.  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi 

Wawrowice - teren nr 2, gmina Kurzętnik, uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/163/09 Rady Gminy 

w Kurzętniku z dnia 15 lipca 2009 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi 

Wawrowice i Mikołajki - teren nr 3, gmina Kurzętnik, uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/171/09 

Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 25 sierpnia 2009 r. 
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 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi Wawrowice i Mikołajki – teren nr 3, gmina Kurzętnik, uchwalona Uchwałą 

Nr XLVIII/404/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi 

Mikołajki - teren nr 5, gmina Kurzętnik, uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/164/09 Rady Gminy w 

Kurzętniku z dnia 15 lipca 2009 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi 

Mikołajki - teren nr 4, gmina Kurzętnik, uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy  

w Kurzętniku z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem Skarlińskim we wsi 

Mikołajki, gmina Kurzętnik, uchwalony Uchwałą Nr L/244/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 

wrze2nia 2010 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi Mikołajki – teren nr 4, gmina Kurzętnik, uchwalona Uchwałą  

Nr XIII/128/15 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 24 listopada 2015 r.  

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem 

Skarlińskim we wsi Mikołajki – teren nr 4, gmina Kurzętnik, uchwalona Uchwałą  

Nr XLVI/385/18 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 22 marca 2018 r.  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego  

w miejscowości Marzęcice, gmina Kurzętnik, uchwalony Uchwałą Nr VII/55/15 Rady Gminy 

Kurzętnik z dnia 12 maja 2015 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marzęcice, gmina 

Kurzętnik, uchwalony Uchwałą Nr XL/353/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 listopada 2017 r.  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi 

Wawrowice - teren nr 1, gmina Kurzętnik uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/162/09 Rady Gminy 

Kurzętnik z dnia 15 lipca 2009 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w części 

terenów wokół jeziora Skarlińskiego, uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/162/06 Rady Gminy 

Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 13 czerwca 2006r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Skarlin, 

gmina Nowe Miasto Lubawskie, w części terenów wokół jeziora Skarlińskiego, uchwalony 

Uchwałą Nr XLVIII/255/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 25 

czerwca 2010r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Skarlin, 

gmina Nowe Miasto Lubawskie, w części terenów wokół jeziora Skarlińskiego, uchwalony 

Uchwałą Nr XLVIII/256/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 25 

czerwca 2010r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Skarlin, 

gmina Nowe Miasto Lubawskie, uchwalony Uchwałą Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 25 stycznia 2012r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto 

Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin, uchwalona Uchwałą Nr XXXIV/264/2017 Rady 

Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 17 października 2017 r.  
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie 

geodezyjnym Skarlin, uchwalony Uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Nowe Miasto 

Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 28 września 2016 r.  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie 

geodezyjnym Skarlin, uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/288/2017 Rady Gminy Nowe  Miasto 

Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w części 

terenów wokół Jeziora Skarlińskiego uchwalony Uchwałą NrXIII/84/97 Rady Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 26 sierpnia 1997 r. 

 Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

Poniżej przestawiono kompletny katalog nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających  

z powyższych dokumentów w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska, mogących 

stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych, a co za tym idzie mogących wpływać na 

degradację Jeziora Skarlińskiego. 

Inne dokumenty: 

 Uchwała Nr XXXIII/156/06 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia  

13 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nowe Miasto Lubawskie 

 Uchwała Nr XXIX/184/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurzętnik  

 

Analizę przeprowadzono wobec zidentyfikowanych w toku prac presji mogących mieć wpływ 

na nieosiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP Jezioro Skarlińskie. Są to:  

 rolnictwo – wybitnie rolniczy charakter zlewni, 

 gospodarka wodno-ściekowa – brak sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zlewni, 

 turystyka i rekreacja – zabudowa rekreacyjna nad brzegiem jeziora w miejscowościach 

Mikołajki i Marzęcice, a także (w znacznie mniejszym stopni) w Skarlinie , 

a także gospodarka odpadami stanowiąca problem ogólnopolski. 
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Tabela 65. Katalog nakazów, ograniczeń oraz zakazów wynikających z aktów prawa krajowego 

Obszar problemowy Zakazy Nakazy Ograniczenia 

PRAWO WODNE (Dz.U.2017.0.1566) 

Rolnictwo Art. 105. 1. Zastosowana w okresie roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym 

składniku na  1 ha  użytków rolnych. 
Art. 104. 1. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje 

s ię i  wdraża na obszarze ca łego państwa program działań. 2. Program działań zawiera: 1) określone z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik ś rodki  
oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami nawożenia, go spodarki nawozami w gospodarstwach rolnych, 
s łużące celom, o których mowa w ust. 1, obejmujące: a) ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i  warunki  nawożenia  na  glebach 
zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych i  na  terenach o dużym nachyleniu, a  także 
równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a  zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia, b) wskazanie okresów, 
w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, oraz dawek nawozów i  sposobów nawożenia, c) określenie warunków, w których wykorzystanie 

niektórych rodzajów nawozów jest zabronione, d) określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchni i  pojemności  urządzeń 
do ich przechowywania, e) planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roś l in, f) okreś lenie l i s ty upraw intensywn ych, g) okreś lenie 

współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przel iczeniow e, h) okreś lenie sposobu obl iczania  sztuk 

przelotowych zwierząt gospodarskich i  ich s tanu średniorocznego, i ) określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc  do przechowywania odchodów 
zwierzęcych, j) określenie ś rednich rocznych wielkości produkcji odchodów zwierzęcych i  koncentracji  zawartego w nich azotu w za leżności  od gatunku 

zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania, k) określenie sposobu obliczania  dawki  nawozów az otowych minera lnych, l ) 
określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym, m) określenie sposobu usta lania  wielkości  rocznej dawki  odchodów 
zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha  użytków rolnych; 2) sposób dokumentowania  
rea lizacji programu działań; 3) określenie harmonogramu rzeczowego i  czasowego realizacji środków, o których mowa w pkt 1 l it . a–e. 3. Środki  oraz sposoby 

postępowania, o których mowa w ust. 2, różnicuje się w zależności od: 1) l iczby utrzymywanych zwierząt gospodarskich; 2) wielkości  użytków rolnych, na  
których jest prowadzona produkcja rolna; 3) intensywności prowadzonej produkcji rolnej; 4) części obszaru kraju z uwzględnieniem: a) warunków glebowych, 

b) warunków klimatycznych, c) warunków wodnych i  środowiska, d) ukształtowania terenu, e) zagospodarowania  gruntów oraz praktyki  rolniczej, w tym 

systemu płodozmianu. 
Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie zlewni  

Art. 77. 1. Zakazuje s ię:  
7) poruszania  s ię pojazdami  w wodach 
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych 

wodami, z wyłączeniem pojazdów:  
a) jednostek organizacyjnych wykonujących 

uprawnienia właścicielskie w s tosunku do wód lub 
urządzeń wodnych zlokalizowanych na  wodach, b) 
jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub 
prace utrzymaniowe,  

c) jednostek organizacyjnych podległych minis trowi  
właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego 
nadzorowanych,  

d) jednostek ratowniczych, e) organów lub jednostek 

Art. 37. 1. Rada gminy określa, w drodze uchwały 
będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do 
dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje 

okres  między 1 czerwca a  30 września . 2. Rada 
gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem 

prawa miejscowego, corocznie do dnia  20 maja  
wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich 
obszarach morskich przyległych do danej gminy. 
3. Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku 

poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym 
kąpielisko ma być otwarte, przekazuje wójtowi , 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o 

umieszczenie w wykazie kąpiel i sk, o którym 

Art. 39. 1. W przypadku gdy nie jest uzasadnione 
utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, 
w drodze uchwały będącej aktem prawa 

miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca  
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel i , 

funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni 
w roku ka lendarzowym, okreś la jąc sezon 
kąpielowy dla  miejsca  okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpiel i . 2. Organizator 

miejsca  okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni  przed 
planowanym otwarciem miejsca  okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpiel i , przekazuje 
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Obszar problemowy Zakazy Nakazy Ograniczenia 

wykonujących kontrolę w zakres ie okreś lonym w 

przepisach ustawy i  przepisach odrębnych.  

mowa w ust. 2, wydzielonego fragmentu wód 

powierzchniowych, na którym planuje utworzyć 
kąpiel i sko. 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi  miasta  

wniosek o wyrażenie zgody na  utworzenie 
miejsca  okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpiel i . 

Gospodarka wodno-ściekowa Art. 75. Zakazuje s ię wprowadzania  ścieków:  
1) bezpośrednio do wód podziemnych;  
2) do wód:  

a ) powierzchniowych, jeżel i  byłoby to sprzeczne z 
warunkami wynikającymi z i stniejących form ochrony 
przyrody, s tref ochrony zwierząt łownych albo ostoi  

utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a  także stref 

ochronnych ujęć wody ustanowionych na podstawie 
art. 135 ust. 1 oraz obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych ustanowionych na podstawie art. 
141 ust. 1, 
 b) powierzchniowych w obrębie kąpiel i sk, miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel i  i  plaż 
publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej 
niż 1 ki lometr od ich granic,  
c) s tojących,  

d) jezior, jeżel i  czas  dopływu ścieków do jeziora  
byłby krótszy niż 24 godziny,  

e) cieków natura lnych oraz kanałów będących 
dopływami jezior, jeżel i  czas  dopływu ścieków do 
jeziora  byłby krótszy niż 24 godziny;  
3) do ziemi:  

a) zawierających substancje szczególnie szkodl iwe 
dla  środowiska wodnego okreś lone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżel i  

byłoby to niezgodne z warunkami  okreś lonymi  w  
przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 

2,  
b) jeżel i  byłoby to sprzeczne z warunkami  

wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, 
s tref ochrony zwierząt łownych a lbo ostoi  
utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a  także stref 

ochronnych ujęć wody ustanowionych na podstawie 

Art. 83. 1. Wprowadzający ścieki  do wód lub do 
ziemi  są obowiązani  zapewnić ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem, w szczególności  przez 

budowę i  eksploatację urządzeń s łużących tej 
ochronie, a  tam, gdzie jest to celowe, powtórne 
wykorzystanie oczyszczonych ścieków. 2. Wybór 

miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania  
ścieków powinien minimal izować negatywne 

oddzia ływania  na  ś rodowisko. 3. Budowę 
urządzeń s łużących do zaopatrzenia  w wodę 

rea lizuje się jednocześnie z rozwiązaniem spra w 
gospodarki  ściekowej, w szczególności  przez 
budowę systemów kanal izacji  zbiorczej i  

oczyszcza lni  ścieków. 4. W miejscach, gdzie 
budowa systemów kanal izacji  zbiorczej nie 
przynios łaby korzyści  dla  ś rodowiska  lub 
powodowałaby nadmierne koszty, na leży 

stosować systemy indywidualne lub inne 
rozwiązania zapewnia jące ten sam co systemy 

kanalizacji zbiorczej poziom ochrony ś rodowiska. 

Art. 76. 1. Dopuszcza  s ię wprowadzanie:  
1) wód opadowych lub roztopowych, wody z 
przelewów kanal izacji  deszczowej oraz wody 

chłodniczej do wód powierzchniowych lub do 
ziemi, w odległości mniejszej niż 1 ki lometr od 
granic kąpiel i sk, miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpiel i  oraz plaż 
publicznych nad wodami, 2) wód opadowych lub 

roztopowych do jezior oraz do ich dopływów, 
jeżel i  czas  dopływu tych wód do jeziora  jest 

krótszy niż 24 godziny,  
3) wód pochodzących z obiegów chłodzących 
elektrowni lub elektrociepłowni do jezior oraz do 

ich dopływów,  
4) ścieków, o których mowa w art. 75 pkt 3 l i t. a , 
jeżeli jest to zgodne z warunkami okreś lonymi  w 
przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 

pkt 2, 
 

2. Właściwy organ Wód Polskich może, w drodze 
decyzji , zwolnić od zakazu wprowadzania  do 
ziemi, w odległości mniejszej niż 1 ki lometr od 
granic kąpiel i sk, miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpiel i  oraz plaż 
publicznych nad wodami, ścieków i  wód innych 
niż wymienione w ust. 1 pkt 1, jeżel i  wystąpi  

i s totna potrzeba ekonomiczna lub społeczna, a  
zwolnienie nie spowoduje zagrożenia dla  jakości  

wód. 
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art. 135 ust. 1 oraz obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych ustanowionych na podstawie art. 
141 ust. 1,  
c) jeżel i stopień oczyszczania ścieków lub miąższość 
utworów ska lnych nad zwierciadłem wód 

podziemnych nie stanowi zabezpieczenia  tych wód 
przed zanieczyszczeniem,  

d) w pas ie technicznym,  

e) w odległości mniejszej niż 1 ki lometr od granic 
kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpiel i  oraz plaż publ icznych nad wodami. 
 Art. 77. 1. Zakazuje s ię:  

2) spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów 
zanieczyszczonych, w szczególności z centrów miast, 

terenów przemysłowych, terenów składowych, baz 
transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz 
z parkingami, oraz jego składowania  na  terenach 

położonych między wałem przeciwpowodziowym a  
l inią brzegu wód lub w odległości mniejszej niż 50 m 
od l ini i  brzegu wód;  
4) mycia  pojazdów w wodach powierzchniowych 

oraz nad brzegami  tych wód;  

Art. 86. 1. Aglomeracje o równoważnej l i czbie 

mieszkańców powyżej 2000 powinny być 
wyposażone w systemy kanalizacji  zbiorczej dla  

ścieków komunalnych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i  3, nie 

obejmują wykorzystywania gruzu, mas ziemnych 
oraz ska lnych przy wykonywaniu robót 

związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód, 
ochroną brzegu morskiego i  morskich wód 
wewnętrznych oraz pogłębianiem morskich dróg 

wodnych 

 Art. 78. Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi  w 

ramach zwykłego korzystania  z wód a lbo us ług 
wodnych powinny być oczyszczone w stopniu 

wymaganym przepisami  ustawy i  ni e mogą:  

1) zawierać:  
a) odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 

dnia  14 grudnia  2012 r. o odpadach oraz 
zanieczyszczeń pływających, b) substancji  
priorytetowych określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 114,  
c) chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących 
z obiektów, w których leczeni są chorzy na  choroby 

zakaźne;  
2) powodować w tych wodach:  

a ) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla  nich 

biocenozie,  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  
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b) zmian naturalnej mętności , barwy lub zapachu,  

c) formowania  s ię osadów lub piany. 
Gospodarka  odpadami  Art. 77. 1. Zakazuje s ię:  

1) wprowadzania do wód odpadów w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i  1954 oraz z 
2017 r. poz. 785 i  1566) oraz ciekłych odchodów 

zwierzęcych;  
 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. 2013 poz. 21) 

Rolnictwo Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie zlewni 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Gospodarka wodno-ściekowa Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Gospodarka  odpadami  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Art. 16. Gospodarkę odpadami należy prowadzić 
w sposób zapewniający ochronę życia  i  zdrowia  

ludzi  oraz ś rodowiska, w szczególności  
gospodarka odpadami nie może: 1) powodować 
zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub 
zwierząt; 2) powodować uciążliwości przez hałas  

lub zapach; 3) wywoływać niekorzystnych 
skutków dla  terenów wiejskich lub miejsc o 

szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i  

przyrodniczym. 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Art. 18. 1. Każdy, kto podejmuje dzia łania  
powodujące lub mogące powodować powstanie 
odpadów, powinien takie dzia łania  planować, 

projektować i  prowadzić przy użyciu takich 
sposobów produkcji  lub form us ług oraz 

surowców i  materia łów, aby w pierwszej 
kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub 
ograniczać i lość odpadów i  i ch negatywne 

oddziaływanie na życie i  zdrowie ludzi  oraz na  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  
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środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, 

podczas  i  po zakończeniu ich użycia . 
 Art. 30. 1. Zakazuje się przetwarzania odpadów poza 

insta lacjami  lub urządzeniami .  
 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Art. 30. 2 Dopuszcza się odzysk poza instalacjami  

lub urządzeniami  w przypadku:  
1) odzysku w proces ie odzysku R10, o którym 
mowa w za łączniku nr 1 do ustawy, zgodnie z 
przepisami  wydanymi  na  podstawie ust. 4;  

2) rodzajów odpadów wymienionych w 
przepisach wydanych na  podstawie ust. 5, 
poddawanych odzyskowi, zgodnie z warunkami  

okreś lonymi  w tych przepisach, w procesach 
odzysku R3, R5, R11 i  R12, o których mowa w 

za łączniku nr 1 do ustawy;  
3) osób fizycznych prowadzących kompostowanie 

na  potrzeby własne  
3. Odzysk poza instalacjami lub urządzeniami , o 
którym mowa w ust. 2, może być prowadzony, 

jeżeli nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia 
lub zdrowia ludzi  ©Kancelaria  Sejmu s . 26/175 
2017-09-18 oraz jest prowadzony zgodnie z 
wymaganiami  okreś lonymi  w przepisach 

wydanych odpowiednio na podstawie ust. 4 lub 5. 
 2. Zakazuje s ię składowania  odpadów w 

śródlądowych wodach powierzchniowych i  
podziemnych, w polskich obszarach morskich oraz w 

przypadkach określonych w przepisach odrębnych. 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

Turystyka  i  
rekreacja/zagospodarowanie 

zlewni  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Zagospodarowanie zlewni  – 
budownictwo 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Gospodarka wodno-ściekowa 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

§ 4. 1. Ścieki  bytowe lub komunalne 
wprowadzane do wód nie powinny przekraczać 

najwyższych dopuszcza lnych wartości  
wskaźników zanieczyszczeń a lbo powinny 
spełniać minimalny procent redukcji  

6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa 
domowego lub rolnego, zloka l izowanego w 

aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi , w 
granicach gruntu s tanowiącego własność 
wprowadzającego, jeżel i  są spełnione łącznie 



Dokumentacja  na  potrzeby ustanowienia  obszaru ochronnego zbiornika  wód śródlądowych Jeziora  Skarl ińskiego  

 

202 

 

Obszar problemowy Zakazy Nakazy Ograniczenia 

zanieczyszczeń, określonych w za - łączniku nr 2 

do rozporządzenia . 2. Ścieki  bytowe 
wprowadzane do wód z oczyszcza lni  ścieków w 
aglomeracji nie powinny przekraczać najwyższych 
dopuszcza lnych wartości  wskaźników 

zanieczyszczeń a lbo powinny spełniać minimalny 
procent redukcji zanieczyszczeń, okreś lonych w 

za łączniku nr 3 do rozporządzenia . 

 
9. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa  

domowego lub rolnego zlokal izowanego w 
aglomeracji, wprowadzane do wód, nie powinny 
przekraczać najwyższych dopuszcza lnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych 
w za łączniku nr 3 do rozporządzenia, właściwych 
dla  RLM aglomeracji , na  obszarze której 

zlokal izowane jest gospodarstwo. 
 
§ 7. 1. Ścieki  przemys łowe, w tym wody 

odciekowe ze składowisk odpadów, obiektów 
unieszkodliwiania  odpadów wydobywczych, w 

których są składowane, oraz miejsc 
magazynowania  odpadów, wprowadzane do 
wód, nie powinny zawierać substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego w i lościach  

przekracza jących najwyższe dopuszcza lne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków 

przemys łowych, określone w za łączniku nr 4 do 

rozporządzenia . 2. Ścieki  przemys łowe 
biologicznie rozkładalne, wprowadzane do wód, 

nie powinny zawierać substancji  s zczegó lnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego w i lościach  
przekracza jących najwyższe dopuszcza lne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków 
przemys łowych, okreś lone w tabel i  I I  w 
za łączniku nr 4 do rozporządzenia .  

3. Ścieki  inne niż ścieki  przemys łowe, 
wprowadzane do wód, nie powinny zawierać 

substancji  s zczególnie szkodl iwych dla  

następujące warunki :  

1) ich i lość nie przekracza  5,0 m3 na dobę;  
2) nie przekraczają najwyższych dopuszcza lnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych 
dla  RLM aglomeracji , na  obszarze której 

zlokalizowane jest gospodarstwo, okreś lonych w 
za łączniku nr 3 do rozporządze nia;  

3) miejsce ich wprowadzania  do ziemi  jest 

oddzielone warstwą gruntu o miąższości  co 
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego 

poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
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środowiska  wodnego w i lościach 

przekracza jących najwyższe dopuszcza lne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków  
przemys łowych, określone dla innych zakładów w 
tabeli I w za łączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz 

nie powinny przekraczać najwyższych 
dopuszcza lnych wartości  wskaźników 

zanieczyszczeń dla  pozostałych wskaźników 

zanieczyszczeń, okreś lonych w tabel i  I I  w 
za łączniku nr 4 do rozporządzenia, odpowiednio 

do zakresu ich s tosowania .  
4. Ścieki  z oczyszczania  gazów odlotowych, z 
procesu termicznego przekształcania  odpadów, 
wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać 
najwyższych dopuszcza lnych wartości  
wskaźników zanieczyszczeń dla  tych ścieków, 

określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 
 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

8. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa 
domowego lub rolnego, zloka l izowanego w 
aglomeracji , mogą być wprowadzane do 

urządzenia  wodnego, w granicach gruntu 
s tanowiącego własność wprowadzającego, jeżel i  

są spełnione łącznie następujące warunki : 
 1) i ch i lość nie przekracza  5,0 m3 na dobę;  
2) nie przekraczają najwyższych dopuszcza lnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych 

dla  RLM aglomeracji , na  obszarze której 
zlokalizowane jest gospodarstwo, okreś lonych w 
za łączniku nr 3 do rozporządzenia; 

 3) na jwyższy użytkowy poziom wodonośny wód 
podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod 

dnem tego urządzenia  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie 

Par. 14. Ścieki  mogą być przeznaczone do 

rolniczego wykorzystania, jeżeli: 1) BZT5 ścieków 
jest redukowane co najmniej o 20%, a  zawartość 

zawiesin ogólnych co najmniej o 50%; 2) spełniają 

warunki sanitarne, określone w załączniku nr 8 do 
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rozporządzenia; 3) nie stanowią zagrożenia  dla  

jakości wód podziemnych i powierzchni owych, a  
w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia  
tych wód substancjami szczególnie szkodl iwymi  
dla  ś rodowiska  wodnego; 4) nie przekracza ją 

najwyższych dopuszcza lnych wartości  
wskaźników zanieczyszczeń, określonych w: a) lp. 

1 i  2 w tabel i  I  w za łączniku nr 4 do 

rozporządzenia , b) lp. 2 i  21–58 w tabel i  I I  w 
za łączniku nr 4 do rozporządzenia . 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w 
otwarte lub zamknięte systemy kana l i zacyjne, 

pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni  
szczelnej: 1) terenów przemys łowych, 

składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, 
miast, dróg za l iczanych do kategori i  dróg 
kra jowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy 

G, a  także parkingów o powierzchni  powyżej 0,1 
ha, w i lości, jaka powstaje z opadów o natężeniu 
co najmniej 15 l  na sekundę na 1 ha, 2) obiektów  
magazynowania i dystrybucji paliw, w i lości , jaka  

powstaje z opadów o częstości  występowania  
jeden raz w roku i  czasie trwania 15 minut, lecz w 

i lości nie mniejszej niż powstająca  z opadów o 
natężeniu 77 l  na  sekundę na 1 ha  – mogą być 
wprowadzane do wód lub do ziemi , o i le nie 
zawiera ją substancji  zanieczyszcza jących w 

i lościach przekracza jących 100 mg/l  zawies in 
ogólnych oraz 15 mg/l  węglowodorów 
ropopochodnych. 2. Wody opadowe lub 

roztopowe pochodzące z powierzchni  innych niż 
powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być 

wprowadzane do wód lub do ziemi  bez 
oczyszczania . 

4. Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych 
z i s tniejących przelewów kanalizacji  deszczowej 
do jezior i  i ch dopływów oraz do innych 

zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub 

odpływie wód powierzchniowych, a  także do wód 
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znajdujących s ię w sztucznych zbiornikach  

wodnych usytuowanych na  wodach płynących, 
jeżel i  ś rednia  roczna  l i czba zrzutów z 
poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej 
nie jest większa  niż 5. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)  

Rolnictwo Brak szczególnych odnies ień w dokumencie    

Turystyka  i  

rekreacja/zagospodarowanie 

zlewni  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

 

 

Zagospodarowanie zlewni  – 

budownictwo 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  
 

 

Gospodarka wodno-ściekowa Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości  zapewnia ją 

utrzymanie czystości  i  porządku przez: 2) 
przyłączenie nieruchomości do i s tniejącej s ieci  

kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomoś ci  w 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 

spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych; przyłączenie nieruchomości  do s ieci  
kanal izacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżel i  
nieruchomość jest wyposażona w przydomową 

oczyszcza lnię ścieków 
3a) gromadzenie nieczystości  ciekłych w 

zbiornikach bezodpływowych; 
Art. 3. 3 Gminy prowadzą ewidencję: 1) 
zbiorników bezodpływowych w celu kontrol i  

częstotl iwości  i ch opróżniania  oraz w celu 
opracowania planu rozwoju s ieci kanal izacyjnej; 
2) przydomowych oczyszcza lni  ścieków w celu 
kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania  s ię 

komunalnych osadów ściekowych oraz w celu 
opracowania planu rozwoju s ieci kanal izacyjnej; 

3) umów zawartych na  odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu 
kontrol i  wykonywania  przez właściciel i  
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nieruchomości i  przeds iębiorców obowiązków 

wynika jących z ustawy. 
 

Gospodarka  odpadami  

9e 2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych ze zmieszanymi  odpadami  
komunalnymi  odbieranymi  od właściciel i  

nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości  zapewnia ją 
utrzymanie czystości  i  porządku przez:  
1) wyposażenie nieruchomości  w pojemniki  
s łużące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i  technicznym, 
chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której 

mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki  te przejmie 
gmina jako część usługi  w zakres ie odbierania  

odpadów komunalnych od właściciel i  
nieruchomości  w zamian za  uiszczoną przez 

właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi; przepisach odrębnych;  
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami  
okreś lonymi  w regulaminie i  przepisach 
wydanych na podstawie art. 4a; 3b) pozbywanie 
s ię zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób 
zgodny z przepisami  ustawy i  przepisami  

odrębnymi;  

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zaniecz yszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2018 poz. 1339) 

Rolnictwo  Nie s tosuje s ię nawozów na gruntach rolnych w 
pobl iżu wód powierzchniowych, w odległości  
mniejszej niż 20m od brzegu (jeżel i  na  gruntach 
rolnych występuje uprawa roś l in, odległość ta  
może zostać zmniejszone o połowę w przypadku 
s tosowania  nawozów za  pomocą urządzeń 

apl ikujących je bezpośrednio do gleby). 
 Nie myje się rozs iewaczy nawozów i  sprzętu do 

apl ikacji nawozów oraz nie rozlewa s ię wody z ich 
mycia  w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu 
zbiorników wodnych, jezior, cieków natura lnych, 

rowów, kanałów, ujęć wody, jeżel i  nie 

 Uprawiać dzia łkę rolną w kierunku 
poprzecznym do nachylenia  s toku, s tosując 
odkładanie skiby w górę s toku, o ile pozwala na 
to wielkość i usytuowanie tej działki rolnej, lub 
przy zastosowaniu konserwujących systemów 
uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak 

uprawa uproszczona, uprawa uproszczona 
pas owa lub uprawa zerowa, z tym że nie 

dotyczy to dzia łki rolnej mniejszej niż 1 ha, na  

której s tosuje s ię uproszczony system uprawy 
 Nawozy naturalne płynne i nawozy natura lne 

s ta łe przechowuje s ię w bezpieczny dla  

 Do stosowania  nawozów na glebach 
zamarzniętych, za lanych wodą, nasyconych 
wodą lub przykrytych śniegiem stosuje s ię 
przepisy art. 20 ust. 1 pkt. 1 i  ust. 3 ustawy z 
dnia 10 l ipca 2007 r. o nawozach i  nawożeniu 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1259). 

 Na gruntach rolnych nawozy s tosuje s ię w 
terminach okreś lonych w rozporządzeniu. 

Zgodnie z nim gminy Kurzętnik i  Nowe miasto 
Lubawskie należą do gmin objętych  wykazem 
stanowiącym załącznik nr 2, a  zatem nawożenie 

na  obszarze zlewni  Jeziora  Skarl ińskiego 
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ustanowiono s trefy ochronnej na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia  20 l ipca  2017 r. – Prawo 
wodne, oraz obszarów morskiego pasa  
nadbrzeżnego. 

 Nie przechowuje się nawozów na terenie o dużym 
nachyleniu w odległości 25 m od l ini i  brzegu wód 
powierzchniowych, pasa  morskiego i  ujęć wód, 

jeżel i  nie ustanowiono s trefy ochronnej na  
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 l ipca 2017 r. 
– Prawo wodne. 

 Nie s tosuje s ię nawożenia  na  glebach 
odłogowanych (gruntach odłogowanych). Przed 
planowanym zakończeniem odłogowania  
dopuszcza się zastosowanie nawozów jes ienią. 

 Pomiotu ptas iego nie przechowuje s ię 
bezpośrednio na  gruncie przez ca ły rok. 

 Kiszonek nie przechowuje s ię bezpośrednio na  
gruncie. 

 Nawozów natura lnych oraz kiszonek nie 
przechowuje się w odległości  mniejszej niż 25 m 
od: 1) s tudni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono  
s trefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 20 l ipca 2017 r. – Prawo wodne; 2) l inii brzegu 

wód powierzchniowych.  
 

środowiska  sposób, zapobiegający 

przedostawaniu się odcieków do wód i  gruntu. 

 Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz 
podmioty prowadzące dzia ła lność, o której 
mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia  20 l ipca  
2017 r. – Prawo wodne, zapewniają bezpieczne 
dla  ś rodowiska  przechowywanie nawozów 

naturalnych, wytwarzanych w gospodarstwie 
rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa 
rolnego, przez okres, w którym nie jest możliwe 

i ch rolnicze wykorzystanie. Wymaga to 
zapewnienia powierzchni nieprzepuszcza lnych 

miejsc do przechowywania  nawozów 
natura lnych s ta łych oraz pojemności  

przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną 
lub osłoną pływającą, zbiorników na nawozy 
natura lne płynne, które powinny pos iadać 

szczelne dno i  ściany.  

 Kiszonki przechowuje s ię w szczególności  w 
s i losach, rękawach foliowych, na płytach lub na 
podkładzie z fol i i , s ieczki , s łomy, lub innego 
materiału, który pochłania  odcieki , oraz pod 
przykryciem fol iowym. 

 Do opracowania  planu nawożenia  azotem 
zobowiązane są podmioty: 1.) prowadzące 

produkcję rolną oraz podmioty prowadzące 
dzia ła lność, o której mowa w art. 102 ust. 1 
ustawy z dnia 20 l ipca 2017 r. – Prawo wodne, 
który prowadzi  chów lub hodowlę drobiu 
powyżej 40 000 s tanowisk lub chów lub 

hodowlę świń powyżej 2000 s tanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg lub 750 s tanowisk dla  

macior; 2.) prowadzące produkcję rolną oraz 
podmioty prowadzące dzia ła lność, o której 
mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia  20 l ipca  
2017 r. – Prawo wodne, pos iadający 

gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 
ha  użytków rolnych, lub uprawia jący uprawy 

dopuszczone jest od 1.03 do 15.10 w przypadku 

nawozów azotowych minera lnych i  nawozów 
naturalnych płynnych, oraz od 1.03 do 31.10 w 
przypadku nawozów natura lnych s ta łych. 
Obostrzenia Programu nie dotyczą podmiotów, 

które będą zakładać uprawy jesienią po późno 
zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, 

kukurydzy lub późnych warzywach. 

Dopuszcza lna  dawka azotu w 
wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych  

upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. 
Należy szczegółowo udokumentować termin 
zbioru, datę s tosowania nawozu, zastosowane 
nawozy i  ich dawkę oraz termin siewu jesiennej 
uprawy (Terminy nie dotyczą podmiotów, które 
nie mogły dokonać zbiorów lub nawożeni a z 

uwagi na niekorzystne warunki  pogodowe, w 
szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. 
Dla  tych podmiotów termin graniczny 

s tosowania  nawozów to dzień 30 l i s topada. 
Terminów nie s tosuje się do nawożenia  upraw 

pod os łonami  oraz upraw kontenerowych)  

 W przypadku utrzymywania  zwierząt 
gospodarskich na  głębokiej ściółce obornik 
może być przechowywany w budynku 
inwentarskim o nieprzepuszcza lnym podłożu.  

 Pojemność zbiorników na nawozy natura lne 
płynne powinna umożliwiać ich przechowanie 

przez okres  6 mies ięcy.  
 Powierzchnia  miejsc do przechowywania  

nawozów natura lnych s ta łych powinna 
umożl iwiać ich przechowanie przez okres  5 

mies ięcy 

 Możl iwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż 
przez okres  6 mies ięcy od dnia  utworzenia  

każdej z pryzm, przechowywanie obornika  
bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym: 

1) pryzmy lokal izuje s ię poza  zagłębieniami  
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intensywne, których lista została  okreś lona w 

za łączniku nr 7 do Programu, na  gruntach 
ornych na  powierzchni  powyżej 50 ha, lub 
utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP według 
s tanu średniorocznego; 3.) nabywające nawóz 

natura lny lub produkt pofermentacyjny do 
bezpośredniego rolniczego wykorzystania  w 

celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby 

od podmiotu importującego nawóz natura lny 
lub produkt pofermentacyjny lub od podmiotu, 

o którym mowa w ust. 1; 

 Podmiot, który nie jest obowiązany do 
opracowania planu nawożenia azotem, stosuje 
nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać 

maksymalnych i lości  azotu dzia ła jącego ze 
wszystkich źródeł, które zosta ły okreś lone w 
tabel i  14 za łącznika  nr 9 do Programu, dla  

upraw w plonie głównym, dla  plonów 
uzyskiwanych w warunkach uregulowanego 
odczynu gleby, zbi lansowanego nawożenia  
azotem, fosforem i potasem (NPK) i  stosowania 

integrowanej ochrony roś l in. 
 

terenu, na  możl iwie płaskim terenie, o 

dopuszcza lnym spadku do 3%, w miejscu 
niepiaszczystym i  niepodmokłym, w odległości  
większej niż 25 m od l ini i  brzegu wód 
powierzchniowych; 2) loka l izację pryzmy oraz 

datę złożenia obornika w danym roku na danej 
dzia łce zaznacza się na mapie lub szkicu działki , 

które przechowuje s ię przez okres 3 lat od dnia  

zakończenia  przechowywania  obornika;  
obornik na pryzmie ponownie przechowuje  s ię 

w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia  
zakończenia  uprzedniego przechowywania  
obornika. 

 Wielkość rocznej dawki nawozów natura lnych 
wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać 
więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha 
użytków rolnych. Należy zaplanować sposób 

dystrybucji  nawozów natura lnych na  
poszczególne działki rolne w taki sposób, aby w 
okres ie roku nie przekroczyć dopuszcza lnej 
dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym 

składniku wynoszącej 170 kg  

Turystyka  i  
rekreacja/zagospodarowanie 

zlewni  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Zagospodarowanie zlewni  – 
budownictwo 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Gospodarka wodno-ściekowa Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  

Gospodarka  odpadowa  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  
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Tabela 66. Katalog nakazów, ograniczeń oraz zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

XII/70/11 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice – teren nr 1, gmina Kurzętnik. 
Rolnictwo Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w 

dokumencie 

Obręb 

Wawrowice, dz. 

131/26, 131/27, 

131/28, 131/29, 

131/30, 131/31, 
131/33, 131/34, 

131/36, 131/37, 

131/38, 131/39, 

131/40, 131/41, 

131/42, 131/43, 
131/44, 131/45, 

131/46, 131/47, 

131/48, 131/49, 

131/50 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

- na  terenach rekreacji indywidualnej - zakaz 
sytuowania wolnostojących budynków 
gospodarczych i  garażowych 

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - na  terenach rekreacji indywidualnej 
- Na jednej działce można realizować 
wyłącznie jeden budynek rekreacji  
indywidualnej; 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

- na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 

bezodpływowych. 
- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 

- wody des zczowe zagospodarować na terenie działki 
własnej 

Brak szczególnych odnies ień w 
dokumencie  

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 

planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odnies ień w 
dokumencie  

XXXIII/163/09 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice - teren nr 2, gmina Kurzętnik. 

Rolnictwo - zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-
trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 

naturalnym; 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Obręb 

Wawrowice, dz. 

134/1, 134/3, 

134/5, 134/6, 
134/7, 134/8, 

134/9, 134/10, 

134/11, 134/12, 

134/13, 134/14, 

134/15, 134/16, 
134/17, 134/18, 

134/19, 134/22, 

139 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

- zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-

trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 

naturalnym; 
- na  terenach rekreacji indywidualnej - zakaz 
sytuowania wolnostojących budynków 

gospodarczych i  garażowych 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na  terenach rekreacji indywidualnej 

- Na jednej działce można realizować 
wyłącznie jeden budynek rekreacji  

indywidualnej; 

Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej; 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 
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Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

- na  okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 
bezodpływowych. 
- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 

- wody deszczowe zagospodarować na terenie dzia łki  
własnej 

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

XXXIV/171/09 Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego terenu nad jeziorem Skarl ińskim we ws i  Wawrowice i  Mikoła jki  - teren nr 3, gmina Kurzętnik. 

Rolnictwo - zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-
trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 

naturalnym; 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Obręb 

Wawrowice, dz. 

137/3, 137/4, 

137/6, 137/8, 

137/9, 137/11, 

137/12, 137/14, 

137/15, 137/17, 

137/18, 137/19, 

137/20, 137/21, 

139,  

Obręb Mikołajki, 

dz. 6/1, 6/2, 6/3, 

6/4, 6/5, 6/6, 

6/8, 6/9, 6/11, 
6/12, 6/13, 6/14, 

6/15, 6/16, 6/17, 

6/18, 6/19, 6/21, 

6/22, 6/25, 6/26, 

6/28, 6/29, 6/33, 

6/35, 6/36,  

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

- zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-

trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 

naturalnym; 
- na  terenach rekreacji indywidualnej - zakaz 
sytuowania wolnostojących budynków 
gospodarczych i  garażowych; 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na terenie plaży: 1) plażę urządzić 

jako trawiastą..2). dopuszcza s ię 
lokalizację po jednym pomoście w 

rejonie każdego z terenów 
elementarnych. 3). dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej 
archi tektury, s ieci i  niezbędnych 

urządzeń z nimi związanych. 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 
- na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 
bezodpływowych. 

- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 
- wody deszczowe zagospodarować na terenie działki 
własnej 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 

planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

XLVIII/404/18 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice i Mikołajki – teren nr3, gmina Kurzętnik. 

Rolnictwo Brak szczególnych odniesień w dokumencie - zachować w maksymalnym stopniu istniejące 

zadrzewienia 
Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 
Obręb Mikołajki, 

dz.  6/37, 6/38, 
6/39, 6/40, 6/41, 

6/42, 6/43, 6/44, 
6/45, 6/46, 6/47, 
6/48, 6/49, 6/50, 
6/51, 6/52, 6/53, 

6/54, 6/55, 6/56, 
6/57, 6/58, 6/59 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

- na  terenach rekreacji indywidualnej - zakaz 

sytuowania wolnostojących budynków 
gospodarczych i  garażowych 

- zachować w maksymalnym stopniu istniejące 

zadrzewienia 
- na  terenach rekreacji indywidualnej 

- Na jednej działce można realizować 
wyłącznie jeden budynek rekreacji 

indywidualnej; 
Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej; 
- na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 
bezodpływowych. 
- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 
- wody deszczowe zagospodarować na terenie działki 

własnej 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

XXXIII/164/09 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki - teren nr 5, gmina Kurzętnik.  

Rolnictwo - zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-
trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 

strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 
naturalnym; 

 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Obręb Mikołajki, 
dz.   

52/2, 52/3, 52/4, 
52/5, 52/6, 52/7, 
52/8, 52/9, 
52/10, 52/11, 

52/13, 52/14, 
52/15, 52/16, 

52/17, 52/18, 

52/20, 52/21, 
52/24, 52/25, 

52/26, 52/28, 
52/29, 52/30, 
52/31, 52/33, 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

- zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-

trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 
naturalnym; 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na  terenach rekreacji indywidualnej 

- Na jednej działce można realizować 
wyłącznie jeden budynek rekreacji 
indywidualnej; 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 
- na  okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

bezodpływowych. 
- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 

- wody deszczowe zagospodarować na terenie działki 
własnej 

52/34,  

Gospodarka  

odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 

odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

XXXIV/172/09 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki - teren nr 4, gmina Kurzętnik. 
Rolnictwo - zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-

trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 

naturalnym; 

- na  terenach zieleni chronionej – zachować swobodny 

odpływ wody. 
- na  terenach zieleni chronionej – 

i s tniejącą zieleń i  ukształtowanie 
terenu należy zachować w stanie 

naturalnym; 
- na  terenach zieleni chronionej - 
grunty położone poza wąwozem 

użytkować rolniczo; 

Obręb Mikołajki, 

dz.   
19/5, 19/6, 19/7, 

19/8, 19/9, 
19/10, 19/11, 
19/12, 19/13, 

21/2, 21/3, 21/4, 
21/6, 21/7, 21/9, 
21/10, 21/12, 
21/14, 21/15, 
21/16, 21/18, 
21/19, 21/20, 

21/21, 22/1, 
22/3, 22/5, 22/7, 

22/9, 22/10, 

23/1, 23/2, 23/4, 
23/5, 24/2, 24/3, 

24/5, 35/1 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

- zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-

trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 

naturalnym; 

- na  terenach zieleni chronionej – zachować swobodny 

odpływ wody. 
- na  terenach rekreacji indywidualnej 

- Na jednej działce można realizować 
wyłącznie jeden budynek rekreacji 

indywidualnej; 
- na  terenach zieleni chronionej – 
i s tniejącą zieleń i  ukształtowanie 
terenu należy zachować w stanie 

naturalnym; 
Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  
Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej; 
- na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 
bezodpływowych. 

- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 
- wody deszczowe zagospodarować na terenie działki 
własnej 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 

planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

L/244/10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki, gmina Kurzętnik 
Rolnictwo - zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-

trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 

naturalnym; 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

Obręb Mikołajki, 

dz.   
10/23 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

- zakaz niszczenia roślinności szuwarowo-
trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 

strefie litoralnej jeziora zachować w stanie 
naturalnym; 

- na  terenach rekreacji indywidualnej - zakaz 
sytuowania wolnostojących budynków 
gospodarczych i  garażowych 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na  terenach rekreacji indywidualnej 
- Na jednej działce można realizować 

wyłącznie jeden budynek rekreacji 
indywidualnej; 

- na terenie plaży: 1) plażę urządzić 
jako trawiastą..2). dopuszcza s ię 
lokalizację obiektów małej 
archi tektury, s ieci i  niezbędnych 

urządzeń z nimi związanych. 3) nie 
dopuszcza się sytuowania budynków. 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 
- na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 
fabrycznie, atestowanych zbiorników 

bezodpływowych. 
- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 

- wody deszczowe zagospodarować na terenie działki 

własnej 

 

Gospodarka  

odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 

odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

XIII/128/15 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki – teren nr 4, gmina Kurzętnik. 
Rolnictwo - zakaz likwidowania istniejących zadrzewień i  

pojedynczych drzew, jeżeli nie jest to 
spowodowane potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa 

Brak szczególnych  odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 
Obręb Mikołajki, 

dz.   
19/7, 19/8, 19/9 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

- zakaz likwidowania istniejących zadrzewień i  
pojedynczych drzew, jeżeli nie jest to 
spowodowane potrzebą zapewnienia 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na  terenach rekreacji indywidualnej 
- Na jednej działce można realizować 
wyłącznie jeden budynek rekreacji 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

bezpieczeństwa indywidualnej; 
Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej; 
- na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 

ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 
bezodpływowych. 

- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 
- wody deszczowe z dachów zagospodarować na  
terenie działki własnej bez szkody dla  nieruchomości  
sąs iednich; 

-wody opadowe z dróg i  placów utwardzonych należy 
odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu 

w stopniu przewidzianym przepisami  odrębnymi; 

-wodę dla  celów p. poż. zapewni  s ię z i s tniejącej i  
projektowanej s ieci  wodociągowej 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 

planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

XLVI/385/18 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Mikołajki – teren nr 4, gmina Kurzętnik 

Rolnictwo - zakaz likwidowania istniejących zadrzewień i  
pojedynczych drzew, jeżeli nie jest to 

spowodowane potrzebą zapewnienia 
bezpieczeństwa 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na  terenach zieleni chronionej – 
i s tniejącą zieleń i  ukształtowanie 

terenu należy zachować w stanie 
naturalnym; 

 

Obręb Mikołajki, 
dz.   

19/5, 19/6 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

- zakaz likwidowania istniejących zadrzewień i  
pojedynczych drzew, jeżeli nie jest to 

spowodowane potrzebą zapewnienia 
bezpieczeństwa 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na  terenach rekreacji indywidualnej 
- Na jednej działce można realizować 

wyłącznie jeden budynek rekreacji 
indywidualnej; 

- na  terenach zieleni chronionej – 
i s tniejącą zieleń i  ukształtowanie 
terenu należy zachować w stanie 

naturalnym; 
Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej; 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

- na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 
bezodpływowych. 
- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 

- wody deszczowe z dachów zagospodarować na  
terenie działki własnej bez szkody dla  nieruchomości  
sąs iednich; 
-wody opadowe z dróg i  placów utwardzonych należy 

odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu 
w s topniu przewidzianym przepisami  odrębnymi; 

-wodę dla  celów p. poż. zapewni  s ię z i s tniejącej i  
projektowanej s ieci  wodociągowej 

Gospodarka  

odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 

odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

VII/55/15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego w miejscowości Marzęcice, gmina Kurzętnik 

Rolnictwo - Ustala  s ię zakaz dokonywania  zmian 
s tosunków wodnych jeżeli służą innym celom 
niż ochrona przyrody lub zrównoważone 

wykorzystanie użytków rolnych; 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - Należy w maksymalnym stopniu 

zachować istniejący drzewostan. 

Obręb 
Marzęcice, dz. 
127, 413, 414, 

415, 416, 417, 
418, 419, 420, 

421, 422, 423, 

424, 425, 426, 
427, 428, 429, 

430, 431, 432, 
433, 434, 435, 
436, 437, 438, 
439, 440, 441, 

442, 443, 444, 
445, 446, 447, 

448, 449, 450, 
451, 452, 453, 
454, 455, 456, 

457, 458, 459, 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

- Ustala  s ię zakaz dokonywania  zmian 

s tosunków wodnych jeżeli służą innym celom 
niż ochrona przyrody lub zrównoważone 
wykorzystanie użytków rolnych ; 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - Należy w maksymalnym stopniu 

zachować istniejący drzewostan. 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej 
- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego; 

- wody deszczowe z dachów zagospodarować na  
terenie działki własnej bez szkody dla  nieruchomości  

sąs iednich; 
-wody opadowe z dróg i  placów utwardzonych należy 
odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu 

w stopniu przewi dzianym przepisami  odrębnymi; 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka  

odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 

odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

planie gospodarki odpadami 460, 461, 462, 
463, 464, 465, 

466, 467, 468, 
469, 470, 471, 
472, 473, 474, 

475, 476, 477, 
478, 479, 480, 
481, 482, 483, 
484, 485, 486 

XL/353/17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marzęcice, gmina Kurzętnik 

Rolnictwo Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Obręb 
Marzęcice, dz.   
30/3, 30/4, 30/5, 

30/6, 30/7, 30/8, 
30/9, 30/10, 
30/11, 30/12, 
30/13, 30/14, 
30/15, 30/16, 

30/17, 30/18 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej 

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego; 
Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 
Gospodarka  

odpadami  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 
XXXIII/162/06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w części terenów wokół jeziora Skarlińskiego 

Rolnictwo Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na jednej działce może być 

usytuowany jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny i  jeden 
budynek gospodarczy 

Obręb Skarlin, 

dz. 242/1, 242/2, 
242/6, 242/7, 
242/8, 242/9, 
242/10, 242/11, 

242/12, 242/13, 
242/15, 242/16, 

242/17, 242/18, 
242/19, 242/20, 
242/23, 242/24, 
242/25, 242/26, 

242/27, 242/29, 
242/31, 242/32, 
242/34, 242/35, 
242/36, 242/37, 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na jednej działce może być 
usytuowany jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny i  jeden 

budynek gospodarczy 
Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - odprowadzanie ścieków docelowo do projektowanej 

kanalizacji sanitarnej, zgodnie z gminnym programem 
kanalizacji;  
- do czasu wybudowania wiejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do 
zbiorników szczelnych; 

- nakaz bezzwłocznego podłączenia budynków do 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej po jej 
wybudowaniu;  

- zaopatrzenie w wodę z i stniejącego wodociągu 
wiejskiego;  
- wody opadowe należy odprowadzać na terenie 

dzia łki własnej; 

242/38, 242/39, 
246/2, 246/3, 

246/5, 246/6, 
246/7, 246/8, 
246/9, 541/1, 

541/2, 543/1, 
543/2, 543/3, 
543/4, 543/5, 
543/6, 543/7, 

543/8, 543/9, 
543/11, 543/12, 

543/13, 543/14, 
543/15, 543/16, 
543/17, 543/18, 

543/20, 543/21, 
543/22, 543/23, 
543/24, 543/25, 
543/27, 543/28, 
543/29, 543/31, 
543/31, 543/32, 

543/33, 543/34,  

Gospodarka  

odpadami  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w 

dokumencie  

XLVIII/255/10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawski e, w części terenów wokół jeziora Skarlińskiego 

Rolnictwo Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - na leży zachować w maksymalnym stopniu i stniejące 
drzewa  

- na jednej działce może być 
usytuowany jeden budynek 

mieszkalny wolnostojący i  jeden 
budynek gospodarczy 

Obręb Skarlin, 
dz. 548/1, 548/2, 

548/3, 548/4, 
548/5, 548/6 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

- zakaz zmiany rzeźby terenu ponad niezbędne 
minimum związane z loka l izacją budynku  

- należy zachować w maksymalnym stopniu i stniejące 
drzewa  

- na jednej działce może być 
usytuowany jeden budynek 
mieszkalny wolnostojący i  jeden 

budynek gospodarczy 
Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 

- odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej; 

- do czasu s tworzenia technicznych możliwości 
przyłączenia do s ieci dopuszcza się odprowadzanie 

Brak szczególnych odnies ień w 

dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

ścieków do atestowanych indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych; 

- wody opadowe z dróg i placów utwardzonych należy 
odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu 
w s topniu przewidzianym przepisami odrębnymi; wody 

opadowe z zabudowy należy zagospodarować na 
terenie działki własnej; 

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

XLVIII/256/10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawskie, w części terenów wokół jeziora Skarlińskiego 

Rolnictwo Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - na jednej działce może być 
usytuowany jeden budynek 
mieszkalny wolnostojący i  jeden 

budynek gospodarczy 

Obręb Skarlin, 
dz. 201/1, 547, 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - na jednej działce może być 

usytuowany jeden budynek 
mieszkalny wolnostojący i  jeden 

budynek gospodarczy 
Gospodarka wodna i  

wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 

- odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej; 
- do czasu s tworzenia technicznych możliwości 

przyłączenia do s ieci dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków do atestowanych indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych; 
- wody deszczowe zagospodarować w granicach 

własnej działki; 

Brak szczególnych odnies ień w 

dokumencie 

Gospodarka  

odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 

odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

XVI/90/2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawskie  

Rolnictwo - zakaz realizacji przedsięwzięć zal iczanych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na  ś rodowisko w rozumieniu przepisów o 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na jednej działce może być 
usytuowany jeden budynek 
mieszkalny wolnostojący i  jeden 

Obręb Skarlin, 
dz. 431  
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

ochronie ś rodowiska za wyjątkiem inwestycji  
celu publ icznego; 

- zakaz wykonywania  prac ziemnych trwale 
zniekszta łca jących rzeźbę terenu. 

budynek gospodarczy 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

- zakaz realizacji przedsięwzięć zal iczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na  ś rodowisko w rozumieniu przepisów o 

ochronie ś rodowiska za wyjątkiem inwestycji  
celu publ icznego; 
- zakaz wykonywania  prac ziemnych trwale 
zniekszta łca jących rzeźbę terenu. 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na jednej działce może być 

usytuowany jeden budynek 
mieszkalny wolnostojący i  jeden 

budynek gospodarczy 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 
- odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej; 
- do czasu s tworzenia technicznych możliwości 
przyłączenia do s ieci dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków do atestowanych indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych; 

- wody deszczowe zagospodarować w granicach 
własnej działki; 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 

planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

XXXIV/264/2017 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin 

Rolnictwo 
-zakaz likwidowania i  niszczenia  zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i  nawodnych, jeżeli  

nie wynika ją one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i  zapewnieni a  
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania , 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych  

-zakaz wykonywania  prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Obręb Skarlin, 
dz. 519/1, 519/2, 
519/3, 519/4, 

519/5, 519/6, 
519/7, 519/8, 

519/9, 519/10, 
519/11, 519/12, 
519/13 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 

budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych. 

- zakaz realizacji przedsięwzięć zal iczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na  ś rodowisko w rozumieniu przepisów o 
ochronie ś rodowiska za wyjątkiem inwestycji  
celu publ icznego; 

 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

-zakaz likwidowania i  niszczenia  zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i  nawodnych, jeżeli  
nie wynika ją one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i  zapewnienia  

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania , 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych  

-zakaz wykonywania  prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub remonte m 
urządzeń wodnych. 

- zakaz realizacji przedsięwzięć zal iczanych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na  ś rodowisko w rozumieniu przepisów o 
ochronie ś rodowiska za wyjątkiem inwestycji  

celu publ icznego; 
 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie 
-zaopatrzenie w wodę docelowo z s ieci  gminnej; na  
okres  czasowy dopuszcza  s ię s tosowanie 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

indywidualnych ujęć wody. 

-odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej s ieci  
kanal izacji  sanitarnej; do czasu rea l izacji  s ieci  

kanalizacji sanitarnej dopuszcza  s ię odprowadzanie 
ścieków do zbiorników szczelnych. 

-wody deszczowe z dachów oraz terenów 

utwardzonych w obrębie działki zagospodarować w 
granicach własnej działki, bez szkody dla gruntów 

sąs iednich; wody deszczowe z dróg i placów 
utwardzonych o szczelnej nawierzchni należy 
odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu 
w s topniu przewidzianym przepisami odrębnymi. 

Gospodarka  

odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 

odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

XXII/167/2016 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin  
Rolnictwo Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

Obręb Skarlin, 

dz. 207/3, 207/4 
Turystyka  i  rekreacja  

/zagospodarowanie 
zlewni  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie 
-odprowadzanie ścieków docelowo do sieci kanalizacji  
sanitarnej; do czasu rea l izacji  s ieci  kanal izacji  
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 

zbiorników szczelnych, atestowanych z zapewnieniem 
i ch usuwania i  oczyszczania stosownie do przepisów  
odrębnych. 

-wody deszczowe z dachów zagospodarować w 
granicach własnej dzia łki , bez szkody dla  gruntów 
sąs iednich; wody deszczowe z dróg i  placów 

utwardzonych o szczelnej nawierzchni  na leży 
odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu 

w stopniu przewidzianym przepisami  odrębnymi  

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego; 
Gospodarka  

odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 

odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 

własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 

dokumencie 

XXXVI/288/2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin 

Rolnictwo Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Obręb Skarlin, 
dz. 37/3, 37/4, 
37/5, 37/6, 37/7, 
37/8, 37/9, 

37/10, 37/11, 
37/12, 37/13, 

37/14, 37/15, 
37/16, 37/17, 
37/18, 37/19, 

37/20, 37/21, 
37/22, 37/23, 
37/24, 37/25 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie 
-odprowadzanie ścieków docelowo do sieci kanalizacji  
sanitarnej; ze względu na położenie obszaru planu 

poza  aglomeracją, do czasu realizacji sieci  kanal izacji  
sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 
insta lacji  lub urządzeń okreś lonych w przepisach 
odrębnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w 
gminach. 

-zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w 
granicach dzia łki  budowlanej, poprzez ich 
odprowadzenie do gruntu, do dołów chłonnych lub do 

zbiorników retencyjnych; obowiązek oczyszczania wód 
opadowych i  roztopowych pochodzących z 
powierzchni zanieczyszczonych o nieprzepuszcza lnej  
nawierzchni przed odprowadzeniem do odbiornika. 

- zaopatrzenie w wodę z s ieci wodociągowej zasilanej z 
ujęć zloka l izowanych poza  obszarem planu. 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka  
odpadami  Gospodarowanie odpadami  – zgodnie z 

obowiązującym regulaminem utrzymania  

czystości  i  porządku w gminie  

Gospodarowanie odpadami  – zgodnie z 
obowiązującym regulaminem utrzymania  czystości  i  

porządku w gminie  

Gospodarowanie odpadami  – 
zgodnie z obowiązującym 

regulaminem utrzymania  czystości  i  
porządku w gminie  

XXXIII/162/09 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice - teren nr 1, gmina Kurzętnik. 

Rolnictwo - zakaz niszczenia  roś l inności  szuwarowo - Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w Obręb 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 
strefie litora lnej jeziora  zachować w stanie  

natura lnym; 

dokumencie Wawrowice, dz. 
33/1, 131/1, 

131/2, 131/5, 
131/9, 131/10, 
131/11, 131/12, 

131/13, 131/14, 
131/15, 131/16, 
131/17, 131/18, 
131/19, 131/20, 

131/21, 131/22, 
131/23, 131/51, 

139, 244/1, 
244/2 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 

zlewni  

- zakaz niszczenia  roś l inności  szuwarowo -

trzcinowej; roślinność szuwarowo-trzcinową w 

strefie litora lnej jeziora  zachować w stanie  
natura lnym; 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - na  terenach rekreacji indywidualnej 

- Na jednej działce można realizować 

wyłącznie jeden budynek rekreacji 
indywidualnej; 

- na terenie plaży: 1) plażę urządzić 
jako trawiastą..2). dopuszcza s ię 
lokalizację jednego pomostu w 
miejscu pozbawionym zieleni w 

s trefie litoralnej jeziora. 3). 
dopuszcza się lokalizację obiektów 

małej architektury, s ieci i  

niezbędnych urządzeń z nimi 
związanych. 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

- na  okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych, produkowanych 

fabrycznie, atestowanych zbiorników 
bezodpływowych. 
- zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 
- wody deszczowe zagospodarować na terenie działki 

własnej 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka  
odpadami  

-nie dopuszcza się utylizacji i składowania 
odpadów na terenie działki własnej 

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki 
własnej zgodnie z zasadami określonymi w gminnym 
planie gospodarki odpadami 

Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

XIII/84/97 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w części terenów wokół Jeziora Skarlińs kiego 

Rolnictwo Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Obręb Nawra, 
dz. 88, 89, 90, 
91, 250; 

Obręb Nowy 
Dwór, dz. 15, 
130/16, 131/7, 

Turystyka  i  rekreacja/ 

zagospodarowanie 
zlewni  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie - obowiązek zachowania swobodnego przejścia wzdłuż 

10m pasa przybrzeżnego jeziora na terenach turystyki i 
wypoczynku oraz letniskowych 

-Na terenie oznaczonym symbolem 

UT-2 – dopuszcza  s ię rea l i zację 
kąpieliska z pomostem, dopuszcza się 

rea l i zacje urządzonej plaży 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

trawiastej; 

-Na terenie oznaczonym symbolem 
UT/UTL-3 – dopuszcza s ię rea l i zację 

kąpieliska z pomostem, dopuszcza się 
rea l i zacje urządzonej plaży 

trawiastej; dopuszcza  s ię budowę 
szczelnego zbiornika  po uzyskaniu 
zgody właściwego organu ochrony 
ś rodowiska; 

-Na terenie oznaczonym symbolem 
UT-5 – dopuszcza  s ię rea l i zację 
kąpieliska z pomostem, dopuszcza się 

lokalizację indywidualnych urządzeń 
do gromadzenia ścieków sanitarnych, 
z zapewnieniem ich usuwania  i  

oczyszczania , s tosownie do 
przepisów szczególnych; 

 

131/8, 131/9, 
132, 133/2, 

133/6, 133/7, 
133/8, 133/9, 
133/10, 133/11, 

134, 135; 
Obręb Skarlin, 
dzia łki położone 
pomiędzy drogą 

Nawra-Skarlin-
DW538 a  

północnym 
brzegiem Jeziora 
Skarlińskiego  

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie 
-Na terenie oznaczonym symbolem 

UT-4, UTL-7, UTL-8, UTL-9, UTL-10 – 
dopuszcza  s ię loka l izację 

indywidualnych urządzeń do 
gromadzenia ścieków sanitarnych, z 
zapewnieniem ich usuwania  i  

oczyszczania , s tosownie do 
przepisów szczególnych; 

-Na terenie oznaczonym symbolem 
UT-5 – dopuszcza  s ię rea l i zację 

kąpieliska z pomostem, dopuszcza się 
lokalizację indywidualnych urządzeń 
do gromadzenia ścieków sanitarnych, 

z zapewnieniem ich usuwania  i  
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

oczyszczania , s tosownie do 
przepisów szczególnych; 

Na  terenie oznaczonym symbolem 

UTL-1, UTL-2, UTL-6, UTL-8, UTL-9 – 
usta la  s ię wydzielenie dzia łki  dla  

zbiorczych urządzeń do gromadzenia  
ścieków sanitarnych, z zapewnieniem 
i ch usuwania  i  oczyszczania , 
stosownie do przepisów 

szczególnych;  

-Na terenie oznaczonym symbol em 
19NO – usta la  s ię odprowadzenie 

ścieków z oczyszczalni  do wód rzeki  
Skarlanki pod warunkiem uzyskania  
pozwolenia wodno-prawnego, przy 

jednoczesnym ograniczeniu 
ewentualnej uciążl iwości  dla  

ś rodowiska  do granic terenu 
oczyszcza lni ; 

Gospodarka  
odpadami  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe 
Miasto Lubawskie. 

Rolnictwo Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie 
Wytwarzane, podczas prowadzenia  
chowu lub hodowl i  odpady i  

nieczystości  będą gromadzone i  
usuwane zgodnie z obowiązującymi  
przepisami  i  nie będą powodować 
zanieczyszczenia  terenu 

nieruchomości  oraz wód 
powierzchniowych i  podziemnych 

Gmina Nowe 
Miasto 

Lubawskie 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak s zczególnych odniesień w dokumencie 
Brak szczególnych odnies ień w 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

zlewni  dokumencie 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków 

pochodzących z mycia pojazdów do zbiorników 
wodnych lub gruntu 

Odpady komunalne płynne usuwane są w miarę 

potrzeb nie dopuszczając do przelania  zbiornika  po 
dokonaniu sprawdzenia  jego szczelności  

 

Mycie pojazdów poza myjniami  

można przeprowadzać pod 
warunkiem, że powstające ścieki  

będą odprowadzane do 
kanalizacyjnej kanalizacji  sanitarnej 
lub zbiorników bezodpływowych  

Gospodarka  
odpadami  Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Wywóz i  unieszkodliwianie odpadów komunalnych  

może być dokonywany tylko przez podmioty 

uprawnione. Właściciele nieruchomości obowiązani są 

do udokumentowania w formie umowy korzys tania  z 
us ług wykonywanych przez podmioty uprawnione (…)  

 

 

 

 

 

Naprawy pojazdów poza warsztatami 
samochodowymi, związane z ich 

bieżącą eksploatacją, mogą być 

przeprowadzane w obrębie 
nieruchomości, a  powstałe odpady 

powinny być gromadzone i  usuwane 
zgodnie z odrębnymi  przepisami  
obowiązującymi  w tym zakres ie  

 

Uchwała Nr XXIX/184/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Kurzętnik. 

Rolnictwo 
Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta 

gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli 
w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości 

Wydal iny zwierząt, obornik, odpady i  inne nieczystości 

pochodzące z hodowli, gromadzone poza 
pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane 

w zbiornikach wbudowanych i  usytuowanych zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego 

Dopuszcza s ię utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich(…), pod warunkiem 
spełnienia wymogów: sanitarnych, 

budowlanych, ochrony ś rodowiska i 

ochrony zwierząt określonych 
odrębnymi przepisami 

Hodowla zwierząt powinna być 
usytuowana i  prowadzona w taki 

sposób, aby nie pogarszała 

warunków zdrowotnych, sanitarnych 

Gmina Kurzętnik 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

i  porządkowych otoczenia, nie 
powodowała zanieczyszczenia 

powietrza, gleby i  wody oraz innych 
uciążliwości dla ludzi zamieszkujących 
sąs iednie nieruchomości 

Turystyka  i  rekreacja/ 
zagospodarowanie 

zlewni  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w 
dokumencie 

Gospodarka wodna i  
wodno-ściekowa  

Brak szczególnych odnies ień w dokumencie  Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do 
s ieci  kanal izacji  sanitarnej są zobowiązani  do 

zapewnienia  usuwania  nieczystości  ciekłych ze 
zbiornika  bezodpływowego, z częstotl iwością 

zapobiegającą przepełnieniu zbiornika  

bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do 
gruntu 

Mycie pojazdów poza myjniami  
można przeprowadzać pod 

warunkiem, że ścieki  po przejściu 
przez osadnik odprowadzane są do 

kanalizacji sanitarnej l ub zbiorników 

bezodpływowych. Niedopuszcza lne 
jest odprowadzanie ścieków z mycia  

pojazdów bezpośrednio do 
zbiorników wodnych lub do ziemi  

Częstotl iwość opróżniana osadów 

ściekowych ze zbiorników 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

powinna być zgodna z instrukcją ich 
eksploatacji  

Gospodarka  

odpadami  

Brak szczególnych odniesień w dokumencie Brak szczególnych odniesień w dokumencie 
Naprawy pojazdów poza warsztatami 

samochodowymi, związane z ich 
bieżącą eksploatacją, mogą być 
przeprowadzane w obrębie 

nieruchomości, jeżeli nie spowodują 
zanieczyszczenia  wód i  gleby oraz 

uciążliwości dla sąsiadów, a powstałe 
odpady powinny być gromadzone i  
usuwane zgodnie z odrębnymi  
przepisami  obowiązującymi  w tym 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach 

 

Komponent 

środowiska 
Zakazy Nakazy Ograniczenia 

Zasięg 

obowiązywania/ 
działka/obręb 

zakres ie 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Tabela 67. Katalog nakazów, ograniczeń oraz zakazów wynikających z dokumentacji OCHK 

Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 Nakazy Zakazy Ograniczenia 

Rolnictwo  przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i  
torfowisk poprzez koszenie i  wypas , a  także 

mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i  
krzewów; 

 zachowanie ś ródpolnych torfowisk, 
zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych; 

 tworzenie s tref buforowych wokół 

zbiorników wodnych w postaci  pasów 
zadrzewień i  zakrzewień celem ograniczenia  

spływu substancji biogennych i  zwiększenia  

 Zakaz rea l i zacji  przeds ięwzięć mogących 
znacząco oddzia ływać na  ś rodowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia  3 
października  2008 r. o udostępnianiu 
informacji  o ś rodowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

 Zakaz l ikwidowania  i  niszczenia  zadrzewień  
śródpolnych, przydrożnych i  nadwodnych, 
jeżel i  nie wynika ją one z potrzeby ochrony 

 Ograniczenie melioracji odwadniających, 
w tym regulowania odpływu wody z sieci 

rowów, tylko do rea l izowanych w 
ramach racjonalnej gospodarki  rolnej, 
jednak z bezwzględnym zachowaniem w 
stanie nienaruszonym terenów 

podmokłych, w tym torfowisk i  
obszarów wodno-błotnych oraz 
obszarów źródl iskowych cieków; 

 Ograniczenie dzia łań powodujących 
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Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 Nakazy Zakazy Ograniczenia 

różnorodności  biologicznej; przeciwpowodziowej i  zapewnienia  

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania , 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 Zakaz dokonywania  zmian s tosunków 
wodnych, jeżeli s łużą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie 
użytków rolnych i  leśnych oraz racjonalna  

gospoda rka  wodna lub rybacka; 

 Zakaz l ikwidowania  natura lnych zbiorników  
wodnych, s tarorzeczy i  obszarów wodno -

błotnych; 
 

obniżenie zwierciadła  wód 

podziemnych, w szczególności  budowy 

urządzeń drenarskich i  rowów 
odwadnia jących na  gruntach ornych, 

łąkach i  pastwiskach w dol inach 
rzecznych oraz na  krawędzi  tarasów 
za lewowych i  wysoczyzn; 

 maksymalne ograniczanie zmiany 
użytków zielonych na  grunty orne; 

 mel ioracje odwadnia jące, w tym 
regulowanie odpływu wody z s ieci  

rowów, dopuszcza lne tylko w ramach 
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z 

bezwzględnym zachowaniem w stanie 
nienaruszonym terenów podmokłych, w 
tym torfowisk i  obszarów wodno -
błotnych oraz obszarów źródl iskowych 

cieków; 
Wędkarstwo  zapewnienie swobodnej migracji  rybom w 

ciekach poprzez budowę przepławek na 

i s tniejących i nowych budowlach piętrzących; 
 zachowanie i  ewentualne odtwarzanie 

korytarzy ekologicznych opartych o 
ekosystemy wodne, celem zachowania  dróg 

migracji  gatunków związanych z wodą; 

 opracowanie i  wdrożenie programów 
reintrodukcji , restytucji , czynnej ochrony 
rzadkich i  zagrożonych gatunków zwierząt, 
roś l in i  grzybów bezpośrednio związanych z 

ekosystemami  wodnymi; 

 zakaz dokonywania  zmian s tosunków 
wodnych, jeżeli s łużą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie 
użytków rolnych i  leśnych oraz racjonalna  

gospodarka  wodna lub rybacka; 

 gospodarka  rybacka na  wodach 
powierzchniowych wspomagająca  

ochronę gatunków krytycznie 
zagrożonych i  zagrożonych ora z 

promująca  gatunki  o pochodzeniu 
loka lnym, prowadząca do uzyskania  
struktury gatunkowej i  wiekowej ryb 
właściwej dla  danego typu wód; 

Turystyka  i  

rekreacja/zagospodarowanie 
zlewni  

 zachowanie i utrzymywanie w s tanie zbliżonym 

do natura lnego is tniejących ś ródleśnych 
cieków, mokradeł, torfowisk [w lasach]; 

 zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, 
podmokłości  oraz oczek wodnych [poza  

lasami]; 

 utrzymanie i  wprowadzanie zakrzewień i  

szuwarów wokół zbiorników wodnych, jako 

 zakaz rea l i zacji  przeds ięwzięć mogących 

znacząco oddzia ływać na  ś rodowisko w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia  3 

października  2008 r. o udostępnianiu 
informacji  o ś rodowisku i  jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

 zakaz l ikwidowania  i  niszczenia  zadrzewień 

 wykorzystanie lasów do celów 

rekreacyjno-krajoznawczych i 
edukacyjnych w oparciu o wyznaczone 

szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe 
ścieżki edukacyjno-przyrodnicze; 

 ograniczanie zabudowy na krawędziach 
wysoczyznowych w celu zachowania 

ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej 
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Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 Nakazy Zakazy Ograniczenia 

bariery ogranicza jącej dostęp do l i ni i  

brzegowej; 

 

śródpolnych, przydrożnych i  nadwodnych, 

jeżel i  nie wynika ją one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i  zapewnienia  
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania , 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem 
przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym 
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 

budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych; 

 Zakaz budowania nowych obiektów 
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych naturalnych 
zbiorników wodnych; 

oraz ochrony krawędzi tarasów 

rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 

 

Gospodarka wodna i wodno-
ściekowa  

 zachowanie i  ochrona zbiorników wód 
powierzchniowych wraz z pasem roś l inności  
oka la jącej, poza  rowami  mel ioracyjnymi; 

 zwiększanie retencji  wodnej, przy czym 
zbiorniki  małej retencji  winny dodatkowo 

wzbogacać różnorodność biologiczną terenu, 
uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia  

terenu; w miarę możl iwości  technicznych i  
finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji  
obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach 
retencyjnych; w miarę możl i wości  na leży 

zachowywać lub odtwarzać s iedl i ska  
hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu 
loka lnej różnorodności  biologicznej; 

 

 zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym 
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 

budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych; 

 zakaz dokonywania zmian s tosunków 
wodnych, jeżeli s łużą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie 
użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka; 

 zakaz l ikwidowania naturalnych zbiorników 
wodnych, s tarorzeczy i  obszarów wodno-
błotnych; 

 Zakaz budowania nowych obiektów 
budowlanych w pasie szerokości 100 m od l inii 
brzegów rzek, jezior i  innych naturalnych 
zbiorników wodnych; 

 ograniczenie melioracji odwadniających, 
w tym regulowania odpływu wody z sieci 
rowów, tylko do realizowanych w 

ramach racjonalnej gospodarki rolnej, 
jednak z bezwzględnym zachowaniem w 

stanie nienaruszonym terenów 
podmokłych, w tym torfowisk i 
obszarów wodno-błotnych oraz 
obszarów źródliskowych cieków; 

 ograniczenie prac regulacyjnych i 
utrzymaniowych rzek tylko do zakresu 

niezbędnego dla rzeczywistej ochrony 
przeciwpowodziowej; 

 ograniczenie działań powodujących 
obniżenie zwierciadła wód 
podziemnych, w szczególności budowy 

urządzeń drenarskich i  rowów 
odwadniających na gruntach ornych, 

łąkach i  pastwiskach w dolinach 
rzecznych oraz na krawędzi tarasów 

za lewowych i wysoczyzn; 
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Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 Nakazy Zakazy Ograniczenia 

 mel ioracje nawadniające zalecane są w 

przypadku stwierdzonego 
niekorzystnego dla racjonalnej 
gospodarki rolnej obniżenia poziomu 
wód gruntowych; 

 wznoszenie nowych budowli piętrzących 
na  ciekach, rowach i  kanałach (retencja 
korytowa) winno być poprzedzone 

analizą bilansu wodnego zlewni; 
 ograniczenie działań powodujących 

obniżenie zwierciadła wód 
podziemnych; 
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8.2. Analiza nakazów, zakazów i ograniczeń względem spełniania wymogów 
wynikających z art. 140 ustawy Prawo wodne 

Zgodnie z art. 141 PW obszary ochronne ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego 

wojewoda na wniosek Wód Polskich. Dopiero zatem wydanie przez wojewodę ww. aktu prawa 

miejscowego spowoduje ustanowienie obszaru ochronnego. Zgodnie z art. 141 ust. 3 PW do wniosku 

o ustanowienie obszaru ochronnego, składanego przez Wody Polskie, należy dołączyć  w przypadku 

zbiornika wód powierzchniowych wyniki przeprowadzonych badań hydrologicznych, 

hydrograficznych i geomorfologicznych. 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, obowiązująca do końca 2017 r., obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, były to obszary na których zakazy, nakazy i ograniczenia dotyczyły 

użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów wód przed degradacją. 

Ponadto zakładała możliwość wprowadzenia zakazu wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów 

lub wód, a w szczególności lokalizowanie inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym możliwa była większa dowolność  

w proponowaniu działań dla danego obszaru. Zgodnie z art. 140 ww. ustawy „Na obszarach 

ochronnych może być zakazane lub ograniczone wykonywanie robót lub czynności, które mogą 

spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, obejmujących:  

1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

2) rolnicze wykorzystanie ścieków;  

3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;  

4) stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin;  

5)  budowę nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub lądowisk;  

6) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;  

7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także 

rurociągów do ich transportu;  

8) lokalizowanie składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz 

obojętnych;  

9) mycie pojazdów mechanicznych;  

10) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpieli;  

11)  lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierząt;  

12) wydobywanie kopalin;  

13) wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych;  

14) używanie statków powietrznych do przeprowadzania zabiegów rolniczych;  

15) urządzanie pryzm kiszonkowych;  

16) chów lub hodowlę ryb, ich dokarmianie lub zanęcanie;  

17) lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

18) składowanie opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin;  

19) stosowanie i składowanie chemicznych środków zimowego utrzymania dróg.  

 

Z uwagi na to, iż wskazane zakazy i ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów lub 

korzystania z wód muszą być spójne z obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzebami 

wynikających z konkretnego, udokumentowanego istniejącego stanu danego obszaru 
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przeprowadzono szczegółową analizę presji. Na jej podstawie wytypowano najważnie jsze, które 

mogą mieś wpływ na jakość wód jeziora tj.  

A. Rolnictwo i związane z nim nawożenie, w tym w szczególności nawozami azotowymi  

B. Gospodarka wodno-ściekowa - konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej  

w zlewni 

C. Turystyka i rekreacja, w szczególności związana z nimi zabudowa rekreacyjna nad brzegiem 

jeziora. 

 

W zakresie tych zagrożeń dla jakości wód jeziora należy szukać możliwych sposobów ich 

łagodzenia lub eliminacji. 

1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – nie zidentyfikowano presji dla której konieczne 

byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, niemniej z uwagi na rolniczy charakter 

zlewni poddano go dalszym analizom, 

2) rolnicze wykorzystanie ścieków – nie zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby 

wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, niemniej z uwagi na rolniczy charakter 

zlewni poddano go dalszym analizom, 

3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych  – nie zidentyfikowano 

presji dla której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, 

4) stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin – zidentyfikowano presję dla której 

konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, 

5) budowę nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub lądowisk - nie zidentyfikowano presji dla 

której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, 

6) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt  

– zidentyfikowano presję dla której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub 

ograniczenia, 

7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także 

rurociągów do ich transportu - nie zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby 

wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, 

8) lokalizowanie składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż  niebezpieczne i obojętne oraz 

obojętnych - nie zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, 

nakazu  lub ograniczenia, 

9) mycie pojazdów mechanicznych - nie zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby 

wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, niemniej z uwagi na rolniczy charakter 

zlewni poddano go dalszym analizom, 

10) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpieli - nie zidentyfikowano znaczącej presji dla której konieczne byłby wprowadzenie 

zakazu, nakazu  lub ograniczenia, niemniej z uwagi na atrakcyjność jeziora oraz istniejącą już 

w zlewni zabudowę rekreacyjną poddano go dalszym analizom, 

11) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierząt - nie zidentyfikowano presji dla 

której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, 

12) wydobywanie kopalin - nie zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby wprowadzenie 

zakazu, nakazu  lub ograniczenia, 

13) wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych - nie zidentyfikowano presji dla której 

konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia,  

14) używanie statków powietrznych do przeprowadzania zabiegów rolniczych - nie 

zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub 

ograniczenia, 
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15) urządzanie pryzm kiszonkowych - nie zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby 

wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, niemniej z uwagi na rolniczy charakter 

zlewni poddano go dalszym analizom,  

16) chów lub hodowlę ryb, ich dokarmianie  lub zanęcanie - nie zidentyfikowano presji dla której 

konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub ograniczenia, 

17) lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie 

zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu lub 

ograniczenia, niemniej z uwagi na charakter zlewni poddano go dalszym analizom, 

18) składowanie opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin - nie zidentyfikowano presji 

dla której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub  ograniczenia, niemniej z uwagi 

na rolniczy charakter zlewni poddano go dalszym analizom, 

19) stosowanie i składowanie chemicznych środków zimowego utrzymania dróg - nie 

zidentyfikowano presji dla której konieczne byłby wprowadzenie zakazu, nakazu  lub 

ograniczenia.
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Tabela 68. Zestawienie nakazów, ograniczeń oraz zakazów zidentyfikowanych w katalogu korespondujących z wymienionymi w Art. 140. Ustawy Prawo wodne 

Art. 140. Ustawy 
Prawo wodne 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 
aktów prawa miejscowego 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z zapisów o ochronie 
przyrody 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 

Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 

1) Wprowadzanie 
ścieków do wód 

lub do ziemi. 

 Odprowadzenie wód opadowych i  
roztopowych - z dachów obiektów 

budowlanych – lokalne odprowadzenie 
na terenie działki do gruntu, z terenów  

parkingów, dróg utwardzonych, placów 
manewrowych - przed odprowadzeniem 
do odbiornika winny być podczyszczane 

w stopniu zapewnia jącym spełnienie 
wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach. 

 Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących  
znacząco oddziaływać na ś rodowisko w 
rozumieniu przepisów odrębnych o 
udostępnianiu informacji o ś rodowisku i  
jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie ś rodowiska oraz o ocenach na  
ś rodowisko, zakaz nie dotyczy zamierzeń 
usta lonych w przepisach odrębnych. 

 Obowiązuje podłączenie zabudowy do 
gminnego układu s ieci  kanal izacji  

sanitarnej; do czasu realizacji gminnego 
układu s ieci  kanal izacji  sanitarnej 

dopuszcza się odprowadzenie ścieków 
do indywidualnych lub zbiorowych 
zbiorników bezodpływowych lub jeżel i  

pozwala ją na  to warunki  gruntowe i  
wielkość działki wyposażenie zabudowy 

w przydomowe oczyszcza lnie ścieków. 

 Tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w 
postaci pasów zadrzewień i  zakrzewień, celem ograniczenia  

spływu substancji biogennych i zwiększenia  różnorodności  

biologicznej. 
 Zakaz rea l i zacji  przeds ięwzi ęć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o 

ś rodowisku i  jego ochronie, udzia le społeczeństwa w 
ochronie ś rodowiska  oraz o ocenach oddzia ływania  na  
ś rodowisko. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć, dla których: a) 
przeprowadzona ocena oddzia ływania  na  ś rodowisko 

wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i  
ochronę kra jobrazu obszaru chronionego kra jobrazu; b) 

regionalny dyrektor ochrony ś rodowiska  s twierdzi ł bra k 
konieczności  przeprowadzenia  oceny oddzia ływania  na  
ś rodowisko. 

 Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pas ie 
szerokości  100 m od l ini i  brzegów rzek, jezior i  innych 

natura lnych zbiorników wodnych. 
 Tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w 

postaci pasów zadrzewień i  zakrzewień celem ograniczenia  
spływu substancji biogennych i zwiększenia  różnorodności  

biologicznej. 

 Utrzymanie i  wprowadzanie zakrzewień i  szuwarów wokół 
zbiorników wodnych, w szczególności  s tarorzeczy i  oczek 
wodnych jako bariery ogranicza jącej dostęp do l ini i  
brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i  

zadrzewień wzdłuż cieków jako natura lnej obudowy 
biologicznej ogranicza jącej spływ zanieczyszczeń z pól  

uprawnych. 
 

 Nie myje się rozsiewaczy nawozów i sprzętu 

do aplikacji nawozów oraz nie rozlewa s ię 
wody z ich mycia w odległości mniejszej niż 

25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, 
cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć 

wody, jeżel i  nie ustanowiono s trefy 

ochronnej na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 20 l ipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz 

obszarów morskiego pasa  nadbrzeżnego. 

 Nawozy natura lne płynne i  nawozy 
natura lne s ta łe przechowuje s ię w 
bezpieczny dla  ś rodowiska  sposób, 
zapobiegający przedostawaniu s ię odcieków 
do wód i  gruntu. 

 

2) Rolnicze 

wykorzystanie 
 Brak szczególnych odnies ień w 

dokumencie. 
 Propagowanie wśród rolników dzia łań zmierza jących do 

utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej, 
 Brak szczególnych odniesień w dokumencie. 
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Art. 140. Ustawy 
Prawo wodne 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 
aktów prawa miejscowego 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z zapisów o ochronie 
przyrody 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 

Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 

ścieków. dobrej praktyki  rolniczej a  także programów rolno -
środowiskowych. 

 Maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na  
grunty orne. 

3) Stosowanie 

nawozów oraz 

ś rodków ochrony 
roś l in. 

 Brak szczególnych odnies ień w 
dokumencie. 

 Propagowanie wśród rolników dzia łań zmierza jących do 
utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej, 

dobrej praktyki  rolniczej a  także programów rolno -
środowiskowych. 

 Nie s tosuje s ię nawozów na gruntach 
rolnych w pobliżu wód powierzchniowych, 
w odległości mniejszej niż 20m od brzegu  

(jeżel i  na  gruntach rolnych występuje 
uprawa roś l in, odległość ta  może zostać 

zmniejszone o połowę w przypadku 
s tosowania nawozów za pomocą urządzeń 
apl ikujących je bezpośrednio do gleby). 

 Nie przechowuje się nawozów na terenie o 
dużym nachyleniu w odległości 25 m od linii 

brzegu wód powierzchniowych, pasa  
morskiego i  ujęć wód, jeżel i  nie 

ustanowiono strefy ochronnej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia  20 l ipca  2017 r. – 
Prawo wodne. 

 Nie s tosuje s ię nawożenia  na  glebach 
odłogowanych (gruntach odłogowanych). 
Przed planowanym zakończeniem 

odłogowania dopuszcza się zastosowanie 
nawozów jes ienią. 

 Nawozów natura lnych oraz kiszonek nie 
przechowuje się w odległości mniejszej niż 
25 m od: 1) s tudni lub ujęć wód, jeżel i  nie 
ustanowiono strefy ochronnej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia  20 l ipca  2017 r. – 

Prawo wodne; 2) l ini i  brzegu wód 
powierzchniowych. 

 Do stosowania  nawozów na glebach 
zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych 
wodą lub przykrytych śniegiem stosuje s ię 

przepisy art. 20 ust. 1 pkt. 1 i  ust. 3 ustawy z 
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Art. 140. Ustawy 
Prawo wodne 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 
aktów prawa miejscowego 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z zapisów o ochronie 
przyrody 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 

Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 

dnia  10 l ipca  2007 r. o nawozach i  
nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259). 
 

 Na gruntach rolnych nawozy s tosuje s ię w 
terminach określonych w rozporządzeniu. 

Zgodnie z nim gminy Kurzętnik i  Nowe 
miasto Lubawskie należą do gmin objętych  

wykazem stanowiącym załącznik nr 2, a  
zatem nawożenie na  obszarze zl ewni  
Jeziora Skarlińskiego dopuszczone jest od 
1.03 do 15.10 w przypadku nawozów 

azotowych minera lnych i  nawozów 
natura lnych płynnych, oraz od 1.03 do 

31.10 w przypadku nawozów natura lnych 
s ta łych. Obostrzenia Programu nie dotyczą 
podmiotów, które będą zakładać uprawy 

jes ienią po późno zbieranych przedplonach, 
buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych 

warzywach. Dopuszczalna  dawka azotu w 
wieloskładnikowych nawozach dla  
zakładanych upraw nie może przekroczyć 
dawki  30 kg N/ha. Należy szczegółowo 

udokumentować termin zbioru, datę 
stosowania nawozu, zastosowane nawozy i  

i ch dawkę oraz termin s iewu jes iennej 

uprawy (Terminy nie dotyczą podmiotów, 
które nie mogły dokonać zbiorów lub 

nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki 
pogodowe, w szczególności  nadmierne 
uwi lgotnienie gleby. Dla  tych podmiotów 
termin graniczny s tosowania  nawozów to 

dzień 30 l istopada. Terminów nie stosuje się 
do nawożenia  upraw pod os łonami  oraz 

upraw kontenerowych. 

 Pojemność zbiorników na nawozy naturalne 

płynne powinna umożl iwiać ich 
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Art. 140. Ustawy 
Prawo wodne 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 
aktów prawa miejscowego 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z zapisów o ochronie 
przyrody 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 

Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 

przechowa nie przez okres  6 mies ięcy. 

 Powierzchnia miejsc do przechowywania  
nawozów natura lnych s ta łych powinna 
umożliwiać ich przechowanie przez okres  5 
mies ięcy. 

 Wielkość rocznej dawki  nawozów 
naturalnych wykorzystywanych rolniczo nie 

może zawierać więcej niż 170 kg N w 
czystym składniku na 1 ha  użytków rolnych. 
Należy zaplanować sposób dystrybucji  
nawozów natura lnych na  poszczególne 

dzia łki rolne w taki sposób, aby w okres ie 
roku nie przekroczyć dopuszcza lnej dawki  

azotu z nawozów natura lnych w czystym 
składniku wynoszącej 170 kg. 

4) Lokalizowanie 
zakładów 
przemys łowych 

oraz ferm chowu 
lub hodowli 
zwierząt. 

 Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących  
znacząco oddziaływać na ś rodowisko w 
rozumieniu przepisów odrębnych o 

udostępnianiu informacji o ś rodowisku i  
jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie ś rodowiska oraz o ocenach na  

ś rodowisko, zakaz nie dotyczy zamierzeń 
usta lonych w przepisach odrębnych. 

 Zakaz rea l i zacji  przeds ięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o 
ś rodowisku i  jego ochronie, udzia le społeczeństwa w 
ochronie ś rodowiska  oraz o ocenach oddzia ływania  na  

ś rodowisko. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć, dla których: a) 
przeprowadzona ocena oddzia ływania  na  ś rodo wisko 
wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i  

ochronę kra jobrazu obszaru chronionego kra jobrazu; b) 
regionalny dyrektor ochrony ś rodowiska  s twierdzi ł brak 

konieczności przeprowadzenia  oceny oddzia ływania  na  
ś rodowisko. 

 Pomiotu ptas iego nie przechowuje s ię 
bezpośrednio na  gruncie przez ca ły rok. 

 W przypadku utrzymywania  zwierząt 
gospodarskich na głębokiej ściółce obornik 
może być przechowywany w budynku 
inwentarskim o nieprzepuszcza lnym 
podłożu. 

 Nie przechowuje się nawozów na terenie o 
dużym nachyleniu w odległości 25 m od linii 
brzegu wód powierzchniowych, pasa  
morskiego i  ujęć wód, jeżel i  nie 
ustanowiono strefy ochronnej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia  20 l ipca  2017 r. – 
Prawo wodne. 

 
 

5) Mycie pojazdów 
mechanicznych. 

 Mycie pojazdów poza myjniami  można  
przeprowadzać pod warunkiem, że 
powstające ścieki będą odprowadzane 
do kanalizacyjnej kanalizacji  sanitarnej 

 Brak szczególnych odnies ień w dokumencie. 

 Nie myje się rozsiewaczy nawozów i sprzętu 
do aplikacji nawozów oraz nie rozlewa s ię 
wody z ich mycia w odległości mniejszej niż 
25 m od brzegu zbiorników wodnych, jezior, 
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Art. 140. Ustawy 
Prawo wodne 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 
aktów prawa miejscowego 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z zapisów o ochronie 
przyrody 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 

Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 

lub zbiorników bezodpływowych. 

 Niedopuszcza lne jest odprowadzanie  
ścieków pochodzących z mycia pojazdów 
do zbiorników wodnych lub gruntu. 

 Naprawy pojazdów poza warsztatami  

samochodowymi, związane z ich bieżącą 
eksploatacją, mogą być przeprowadzane 

w obrębie nieruchomości , jeżel i  nie 
spowodują zanieczyszczenia wód i gleby 
oraz uciążl iwości  dla  sąs iadów, a  
powstałe odpady powinny być 

gromadzone i  usuwane zgodnie z 
odrębnymi przepisami  obowiązującymi  

w tym zakres ie. 
 

cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć 
wody, jeżel i  nie ustanowiono s trefy 
ochronnej na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 20 l ipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz 

obszarów morskiego pasa  nadbrzeżnego. 

6) Urządzanie 
parkingów, 
obozowisk oraz 
kąpielisk i miejsc 

okazjonalnie 
wykorzystywanyc

h do kąpieli. 

 Plażę urządzić jako trawiastą. 
 Dopuszcza s ię loka l izację pomostów w 

miejscu pozbawionym zieleni  w s trefie 
l i tora lnej jeziora . 

 Dopuszcza s ię lokalizację obiektów małej 
architektury, s ieci  i  niezbędnych 

urządzeń z nimi  związanych. 

 Zachowanie i  ochrona zbiorników wód powierzchniowych 
wraz z pasem roś l inności  oka la jącej, poza  rowami  
mel ioracyjnymi . 

 Utrzymanie i  wprowadzanie zakrzewień i  szuwarów wokół 
zbiorników wodnych, w szczególności  s tarorzeczy i  oczek 
wodnych jako bariery ogranicza jącej dostęp do l ini i  
brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i  

zadrzewień wzdłuż cieków jako natura lnej obudowy 
biologicznej ogranicza jącej spływ zanieczyszczeń z pól  
uprawnych. 

 Zakaz rea l i zacji  przeds ięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o 
ś rodowisku i  jego ochronie, udzia le społeczeństwa w 

ochronie ś rodowiska  oraz o ocenach oddzia ływania  na 
środowisko. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć, dla których: a) 

przeprowadzona ocena oddzia ływania  na  ś rodowisko 

wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i  
ochronę kra jobrazu obszaru chronionego kra jobrazu; b) 

regionalny dyrektor ochrony ś rodowiska  s twierdzi ł brak 

 Brak szczególnych odniesień w dokumencie. 
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Art. 140. Ustawy 
Prawo wodne 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 
aktów prawa miejscowego 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z zapisów o ochronie 
przyrody 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 

Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 

konieczności przeprowadzenia  oceny oddzia ływania  na  
ś rodowisko. 

 Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pas ie 
szerokości  100 m od l ini i  brzegów rzek, jezior i  innych 
natura lnych zbiorników wodnych. 

7) Urządzanie pryzm 
kiszonkowych. 

 Zakaz loka l izowania  nowych 
przeds ięwzięć mogących znacząco 
oddzia ływać na  ś rodowisko, 
gromadzenia  ścieków, odchodów 

zwierzęcych, ś rodków chemicznych, a  
także innych materia łów, które mogą 

zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w 
szczególności  i ch składowania . 

 

 Zachowanie i  ochrona zbiorników wód powierzchniowych 
wraz z pasem roś l inności  oka la jącej, poza  rowami  

mel ioracyjnymi . 
 Utrzymanie i  wprowadzanie zakrzewień i  szuwarów wokół 

zbiorników wodnych, w szczególności  s tarorzeczy i  oczek 
wodnych jako bariery ogranicza jącej dostęp do l ini i  

brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i  
zadrzewień wzdłuż cieków jako natura lnej obudowy 

biologicznej ogranicza jącej spływ zanieczys zczeń z pól  

uprawnych. 
 Zakaz rea l i zacji  przeds ięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o 

ś rodowisku i  jego ochronie, udzia le społeczeństwa w 
ochronie ś rodowis ka  oraz o ocenach oddzia ływania  na  
ś rodowisko. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć, dla których: a) 
przeprowadzona ocena oddzia ływania  na  ś rodowisko 

wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i  
ochronę kra jobrazu obszaru chronionego kra jobrazu; b) 
regionalny dyrektor ochrony ś rodowiska  s twierdzi ł brak 

konieczności przeprowadzenia  oceny oddzia ływania  na  
ś rodowisko. 

 Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pas ie 
szerokości  100 m od l ini i  brzegów rzek, jezior i  innych 

natura lnych zbiorników wodnych. 

 Kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio  
na gruncie. 

 Nawozów natura lnych oraz kiszonek nie 
przechowuje się w odległości mniejszej niż 
25 m od: 1) s tudni lub ujęć wód, jeżel i  nie 
ustanowiono strefy ochronnej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia  20 l ipca  2017 r. – 
Prawo wodne; 2) l ini i  brzegu wód 

powierzchniowych. 

 Kiszonki przechowuje się w szczególności w 
s i losach, rękawach fol iowych, na  płytach 

lub na podkładzie z folii, sieczki, s łomy, lub 
innego materiału, który pochłania  odcieki , 

oraz pod przykryciem fol iowym. 

8) Lokalizowanie 

nowych 

przedsięwzięć 
mogących 

znacząco 

 Zakaz loka l izowania  nowych 
przeds ięwzięć mogących znacząco 
oddzia ływać na  ś rodowisko. 

 Zakaz rea l i zacji  przeds ięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o 
ś rodowisku i  jego ochronie, udzia le społeczeństwa w 
ochronie ś rodowiska  oraz o ocenach oddzia ływania  na  

 Brak szczególnych odniesień w dokumencie. 
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Art. 140. Ustawy 
Prawo wodne 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 
aktów prawa miejscowego 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z zapisów o ochronie 
przyrody 

Nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z 

Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 

oddziaływać na 
ś rodowisko. 

środowisko. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć, dla których: a) 
przeprowadzona ocena oddzia ływania  na  ś rodowisko 
wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i  
ochronę kra jobrazu obszaru chronionego kra jobrazu; b) 

regionalny dyrektor ochrony ś rodowiska  s twierdzi ł brak 
konieczności przeprowadzenia  oceny oddzia ływania  n a 
środowisko. 

 Zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pas ie 
szerokości  100 m od l ini i  brzegów rzek, jezior i  innych 

natura lnych zbiorników wodnych. 
 

9) Składowanie 
opakowań po 
nawozach i 

środkach ochrony 
roś l in. 

 Brak szczególnych odnies ień w 
dokumencie. 

 Propagowanie wśród rolników dzia łań zmierza jących do 
utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej, 
dobrej praktyki  rolniczej a  także programów rolno -

środowiskowych. 
 

 Brak szczególnych odniesień w dokumencie. 
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Analiza dokumentów wykazała, że przedmiot zakazów, nakazów oraz ograniczeń, o których 

mowa w analizowanych aktach prawa miejscowego oraz aktach ustanawiających formy ochrony  

w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, w pełni wyczerpuje pulą możliwy ch do wyznaczenia 

zakazów lub ograniczeń możliwych do wprowadzenia w ramach ustanowienia obszaru ochronnego 

zbiornika wód śródlądowych. W przypadku jeziora Skarlińskiego szczególnie istotne jest 

egzekwowania zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W przypadku Jeziora Skarlińskiego 

potencjalny bilans biogenów zakładający wariant najgorszy możliwy dla środowiska wykazał wielkości 

znacznie mniejsze niż te przewidziany w Ustawie. Należy zaznaczyć, że działania mające na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu pod warunkiem ich bezwzględnego egzekwowania 

pozwolą na osiągnięcie celów środowiskowych. Mając na uwadze powyższe, wprowadzenie 

kolejnych byłoby bezcelowe przy założeniu, że bezwzględne ich egzekwowanie wpłynie na znacząca 

poprawę wód jeziora . 
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9. Oszacowanie kosztów i korzyści ustanowienia obszaru ochronnego  

Metoda szacowania kosztów i korzyści proponowana do zastosowania w przypadku 

utworzenia obszaru ochronnego zbiornika śródlądowego jest analogiczna do zaproponowanej  

w opracowaniu pn. „Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych” wykonanej 

przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Zakład Problemów środowiskowych.  

Ustanowienie obszaru ochronnego pociąga za sobą określone korzyści i koszty. Korzystanie ze 

środowiska, ale i zachowanie jego walorów (pozyskiwanie korzyści i ponoszenie kosztów) jest 

prawem i obowiązkiem. Wyjściowym elementem do szacowania kosztów i korzyści z ustanowienia 

obszaru ochronnego poza określeniem zamkniętego katalogu nakazów, zakazów i ograniczeń jest 

określenie, dla każdego z nich, możliwych rodzajów roszczeń mogących wystąpić po wprowadzeniu 

proponowanej formy ochrony. Zgodnie z założeniami powyższej Metodyki koszty  

i korzyści ustanawiania obszarów ochronnych, z ekonomicznego punktu widzenia stanowią dwie 

odrębne kategorie:  

 koszty przede wszystkim odnoszą się do indywidualnych podmiotów, które muszą 

dostosować się do nałożonych na nie zakazów, nakazów i ograniczeń  

 korzyści odnoszą się do zagadnienia zachowania zasobu lub jego zrównoważonego 

użytkowania, stanowią przede wszystkim kategorię dóbr publicznych lub zasobu 

wspólnego. 

Procedura szacowania kosztów polega na podziale obszarów objętych ochroną  

na przestrzenne jednostki jednorodne. Za obszary jednorodne uznaje się takie gdzie: 

 określono takie same zakazy, nakazy i ograniczenia,  

 dotychczasowy sposób użytkowania (stan faktyczny) nieruchomości jest taki sam,  

 jednakowe są już obowiązujące ograniczenia w swobodnym korzystaniu  

z nieruchomości wynikające z:  

 zapisów ewidencji gruntów 

 zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 ochrony przyrody, 

 ochrony gruntów rolnych i leśnych,  

 ochrony dóbr kultury,  

 ustanowionych obszarów ochronnych, stref ograniczonego użytkowania, czy te stref 

technicznych. 

Podstawą do oszacowania kosztów (skutków finansowych) ustalenia 

zakazów/nakazów/ograniczeń – w zakresie sposobu zagospodarowania, użytkowania i zabudowy 

poszczególnych nieruchomości jest określenie granic obszaru/nieruchomości której koszty dotyczą. 

Szacowanie kosztów składa się z trzech podstawowych etapów:  

 ustalenia możliwości powstania roszczeń, 

 analizy zasadności roszczeń,  

 wyliczenia (szacunku) wielkości roszczeń należnych wraz ze wskazaniem 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

 

Kolejnym elementem analizy jest oszacowanie korzyści z ustanowienia obszaru ochronnego. 

Należy przyjąć główne założenie, że korzyści ustanowienia obszaru ochronnego równe wartości (lub 

cenie) wody, którą w ten sposób chronimy. Szacowanie korzyści polega na ocenie wielkości 

chronionego zasobu i określeniu jego wartości (wyrażonej w pieniądzu). Istotnym założeniem do 
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szacowania korzyści z tytułu ustanowienia obszaru ochronnego jest wskazanie jego zasięgu 

terytorialnego. 

Podsumowując powyższe, podstawowym warunkiem koniecznym do analizy relacji kosztów-

korzyści wynikających z zakazów, nakazów i ograniczeń ustanawianych dla obszaru ochronnego jest 

określenie granic tego obszaru. W przypadku zlewni Jeziora Skarlińskiego, w toku postępowania 

dokumentacyjnego, pomimo stwierdzenia konieczności wprowadzenia działań ochronnych, 

stwierdzono bezzasadność wyznaczania obszaru zatem podstawowy warunek o wyznaczeniu jego 

granic nie został spełniony. Co do zasady nie jest zatem możliwe oszacowanie kosztów i korzyści 

ustanowienia obszaru ochronnego. 
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10. Ocena możliwości usunięcia bądź modyfikacji zagrożeń  

Stan JCWP Jezioro Skarlińskie aPGW oceniono jako zły  przy czym jego stan ekologiczny 

oceniono jako umiarkowany, stan chemiczny jako dobry. Jezioro zostało uznane za zagrożone 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla Jeziora Skarlińskiego są 

osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz chemicznego. Ze względu na planowane na rok 2021 

ustanowienie obszaru ochronnego termin osiągnięcia celu został przesunięty na rok 2027. wskazano 

zastosowanie odstępstwa czasowego wynikającego z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej,  

tj. przesunięcie terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r.  Derogacje uzasadniono 

brakiem możliwości technicznych jego wcześniejszej realizacji i spodziewanym osiągnięciem efektów 

po roku 2021. Zgodnie z zapisami aPGW jednym z działań dla Jeziora Skarlińskiego jest ustanowienie 

strefy ochronnej. Działanie to zostało zalecone, z uwagi na jego stan, który determinowany jest przez  

sposób użytkowania zlewni bezpośredniej oraz prawdopodobieństwo szybkiej poprawy stanu  

w wyniku ustanowienie strefy. 

Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika śródlądowego jakim jest jezioro to procedura 

bardzo trudna i złożona zarówno pod względem identyfikacyjnym jak i organizacyjnym. Niesie ono za 

sobą zarówno skutki prawne jak i finansowe dla właścicieli gruntów nią objętych zatem może być 

znacząco  konfliktogenne. Niezwykle istotne jest zatem opracowanie szczegółowej dokumentacji, 

której zasadniczą rolą jest potwierdzenie zasadności wprowadzenia i ewentualnej skuteczności 

potencjalnych stref ochronnych. We wcześniejszych rozdziałach niniejszej  Dokumentacji na potrzeby 

ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych Jeziora Skarlińskiego, zawarta została 

m.in. szczegółowa ocena stanu zagospodarowania zlewni, z uwzględnieniem czynników 

wpływających na jakość i ilość wód jeziora. Identyfikacja oddziaływań antropogenicznych w zlewni 

Jeziora Skarlińskiego oraz wskazanie  czynników mających bezpośredni lub pośredni wpływ na jego 

eutrofizację, w tym na kształtowanie warunków tlenowych i wykraczającego epizodycznie poza 

wartości graniczne dla dobrego stanu polskiego multimetriksu fitoplanktonowego (PMPL) 

przeprowadzona została na kilku równoległych płaszczyznach pozwalających na określenie związków 

przyczynowo-skutkowych aktualnego stanu Jeziora Skarlińskiego.  

Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków  

w odniesieniu do zagadnień podniesionych w aPGW: 

 

1. Wskaźniki determinujące ocenę stanu JCWP 

Związki azotu i fosforu są podstawowymi biogenami w naturalnych ekosystemach wodnych  

i glebowych. Ich stężenia w wodzie należą do najważniejszych parametrów opisujących trofię jezior, 

od których uzależniona jest wielkość produkcji pierwotnej wyrażona między innymi wskaźnikiem 

PMPL i pośrednio % zawartości tlenu w hipolimnionie.  

Analiza jakości wód jeziornych, a co za tym idzie stanu ekologicznego JCWP Jezioro Skarlińskie 

wykazała większą rolę związków azotu w kształtowaniu się jakości wód jeziora niż fosforu. Analiza 

wykazała, że czynnikiem limitującym produkcję pierwotną jest fosfor. Stąd też przy dopływie fosforu 

następuje zwiększenie biomasy glonów, a co za tym idzie wzrost zawartości chlorofilu ‘a’ w wodzie. 

Takie sytuacje miały miejsce epizodycznie w skali analizowanego okresu pomiarowego, co sugeruje 

brak stałego dopływu fosforu. W przypadku Jeziora Skarlińskiego należy zatem dążyć do redukcji 

azotu przy jednoczesnym utrzymaniu niewielkich ilości dopływającego fosforu, celem  utrzymania 

minimalnej ilości obu „składników”. Ponadto w przypadku %O2 w hypolimnionie analizy wykazały 

dużą zmienność analizowanego parametru w poszczególnych latach monitoringu. Szczególną uwagę 
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zwrócono na uzasadnienie ostatecznej oceny stanu ekologicznego, podane przez WIOŚ w Olsztynie w 

formularzu badań monitoringowych Jeziora Skarlińskiego za 2013 r., "Stan ekologiczny wyznaczony 

na podstawie elementów biologicznych, fizykochemicznych i substancji szczególne niebezpiecznych 

dla środowiska wodnego (grupa 3.6.), określono jako umiarkowany z uwagi na wartość Indeksu 

Fitoplanktonowego odpowiadającego klasie III. Z parametrów fizykochemicznych jedynym 

wskaźnikiem przekraczającym wartości dopuszczalne, było średnie nasycenie hypolimnionu tlenem w 

okresie stagnacji letniej. Jednak z uwagi na brak pełnego wymieszania wód jeziora w okresie 

cyrkulacji wiosennej, wskaźnik tlenowy wykluczono z oceny”. 

 

2. Zidentyfikowane presje 

Ocena presji oraz obliczenia bilansowe wykazały, że potencjalnie, największy wpływ na jakość wód 

Jeziora Skarlińskiego ma azot mogący przenikać ze źródeł obszarowych tj. z użytków rolnych  

w okresach zwiększonego odpływu ze zlewni. Ponadto analizy i wizje terenowe wykazały zaniedbania 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które jawią się drugą pod względem istotności presją 

mogącą mieć wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych. Analiza ładunków biogenów 

potwierdzała potencjalny udział ww. presji w spływie zanieczyszczeń ze zlewni.   

Analiza presji oraz obliczenia bilansu biogenów mogących dopływać do jeziora ze zlewni 

pozwoliła na gradację poszczególnych presji wg poziomu ich wielkości (istotności) ; 

I – azot pochodzący ze źródeł rolniczych, 

II - azot pochodzący z depozycji atmosferycznej , 

III - ładunki ze źródeł komunalnych. 

 

3. Osiągnięcie celów środowiskowych 

Przeprowadzone w toku prac dokumentacyjnych analizy wykazały , że głównymi presjami mogącymi 

wpłynąć osiągnięcie celów środowiskowych jest: 

A. Rolnictwo i związane z nim nawożenie, w tym w szczególności nawozami azotowymi  

B. Gospodarka komunalna - konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej  

w zlewni 

C. Turystyka i rekreacja, w szczególności związana z nimi zabudowa rekreacyjna nad brzegiem 

jeziora 

Dążąc do osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP Jezioro Skarlińskie należy przede wszystki m 

zminimalizować obciążenie jeziora azotem w celu obniżenia ogólnego poziomu produkcji pierwotnej.  

Należy zwrócić uwagę że całkowita eliminacja presji związanej z rolnictwem, w przypadku Jeziora 

Skarlińskiego wiązałaby się z całkowitą zmianą sposobu zagospodarowania zlewni, co bez wątpienia 

skutkowałoby silnymi konfliktami społecznymi. Obecnie rolnictwo stanowi podstawowe źródło 

utrzymania ludności w zlewni.  

Cele środowiskowe mogą zostać osiągnięte między innymi poprzez:  

 Egzekwowanie nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z aktów prawnych (ustaw),  

 Egzekwowanie nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z aktów prawa miejscowego,  

w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

 Egzekwowanie nakazów, zakazów i ograniczeń dla ustanowionych form ochrony  

w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, 

 Realizację działań wynikających z aPGW, 

 Egzekwowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Nowe Miasto 

Lubawskie i Kurzętnik. 
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 Egzekwowanie nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z aktów prawnych, aktów prawa 

miejscowego oraz dla ustanowionych form ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie . 

 

Analiza powyższych dokumentów wykazała, że przedmiot zakazów, nakazów oraz ograniczeń, 

o których mowa w analizowanych aktach prawa krajowego, miejscowego oraz aktach 

ustanawiających formy ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody w pełni wyczerpuje 

pulęmożliwych do wprowadzenia zakazów lub ograniczeń w ramach ustanowienia obszaru 

ochronnego zbiornika wód śródlądowych. W związku z powyższym wprowadzenie kolejnych byłoby 

bezcelowe przy założeniu, że bezwzględne ich egzekwowanie wpłynie na poprawę wód jeziora.  

Wśród najważniejszych zakazów, nakazów oraz ograniczeń mogących w znaczący sposób 

wpłynąć na jakość wód wymienić należy: 

 obowiązkowe podłączenie wszystkich obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej po jej 

wybudowaniu i bezwzględną likwidację zbiorników bezodpływowych;  

 egzekwowanie szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków  

i dowozu ich do oczyszczalni (spoczywa na gminie) do czasu realizacji planowanych inwestycji  

w zakresie rozszerzenia sieci kanalizacyjnej;   

 zakaz równoczesnego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych;  

 zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach skanalizowanych; 

 zagospodarowanie wód opadowych na terenie własnej posesji lub odprowadzanie do 

zbiorczego układu odwadniającego;  

 poddawanie podczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących  

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, zgodn ie z przepisami odrębnymi.   

 zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

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

na środowisko; 

 zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonaln ej 

gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno -

błotnych; 

 ograniczenie melioracji odwadniających, w tym regulowania odpływu wody z sieci rowów, 

tylko do realizowanych w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym 

zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów 

wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków; 

 ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w szczególności 

budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, łąkach  

i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;  

 maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne . 
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Wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla obszarów 

leżących w zlewni Jeziora Skarlińskiego zakładają restrykcyjne zasady w odniesieniu do 

odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych. Należy zaznaczyć, że wymienione powyższej 

zakazy, nakazy i ograniczenia wymieniane są w każdym uchwalonym mpzp na terenie zlewni. 

Poszczególne zapisy planów różnią się jedynie sposobem ich sformułowania.  

 Jednym z rozwiązań systemowych w tym zakresie, a co za tym idzie wprowadzającym 

konkretne rozwiązanie mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych jest Program Azotanowy, dla którego aktem wykonawczym jest Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Program działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu.(Poz. 1339). Program działań stanowi realizację postanowień Dyrektywy 

91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem 

powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (tzw. dyrektywa azotanowa).  

Program obowiązuje na obszarze całego kraju, a jego przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowi ązku sporządzania 

planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy 

dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów 

określonych w Programie, które zaczną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów 

prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. Podmioty 

prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas do 

końca 2024 r., żeby dostosować się do wymogów Programu. 

Program działań zawiera między innymi: 

„(…) 

1. określone z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik środki oraz sposoby 

postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami 

nawożenia, gospodarki nawozami  w gospodarstwach rolnych, obejmujące:  

a) ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na 

glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,  

w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także równowagi 

między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a zasilaniem upraw 

azotem z gleby oraz z nawożenia,  

b) wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, oraz 

dawek nawozów i sposobów nawożenia, 

c) określenie warunków, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest 

zabronione,  

d) określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchni  

i pojemności urządzeń do ich przechowywania,  

e) planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin (…)”. 

 

Analiza powyższego dokumentu wykazała, że przedmiot zakazów, nakazów oraz ograniczeń, o 

których mowa w analizowanych aktach prawa w tym w szczególności Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu, aktach prawa miejscowego oraz zakazów i ograniczeń wynikających  
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z OCHK w pełni wyczerpuje pulą możliwych do wyznaczenia zakazów lub ograniczeń  

w użytkowania zlewni i jeziora, a co za tym idzie wprowadzenie kolejnych byłoby bezcelowe.  

Zgodnie z zapisami programu dawki i sposoby nawożenia azotem - Wielkość rocznej dawki nawozów 

naturalnych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg N w czystym składniku 

na 1 ha użytków rolnych. W przypadku Jeziora Skarlińskiego potencjalny bilans biogenów zakładający 

wariant najgorszy możliwy dla środowiska wykazał wielkości znacznie mniejsze niż te przewidziany w 

Ustawie. Należy zaznaczyć, że działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu pod 

warunkiem ich bezwzględnego egzekwowania pozwolą na osiągnięcie celów środowiskowych. 

 

Rekomendacja:  

 Należy bezwzględnie egzekwować nakazy i zakazy o których mowa w rozporządzeniu 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.  

 Należy bezwzględnie egzekwować nakazy, zakazy i ograniczenia o których mowa w Uchwale 

Sejmiku dotyczącej Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  

 Należy bezwzględnie egzekwować zapisy mpzp.  

 W nowoopracowanych mpzp bezwzględnie należy wprowadzać zapisy dotyczące gospodarki 

wodno-ściekowej na obszarze jakiego plan dotyczy. 

 Dla Planów, w których brak jest takowych zapisów należy przeprowadzić procedurę  ich 

zmiany. 

 Wprowadzenie zapisów dotyczących ochrony jeziora w aktach prawa lokalnego  

 Bezwzględne egzekwowanie nakazów, zakazów i ograniczeń zapisanych w Analiza 

powyższych dokumentów wykazała, że przedmiot zakazów, nakazów oraz ograniczeń,  

o których mowa w analizowanych aktach prawa w tym w szczególności Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 

 

Realizacja działań wynikających z aPGW 

Celem planowania w gospodarowaniu wodami jest m.in. osiągnięcie lub utrzymanie,  

co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, a także poprawa stanu 

zasobów wodnych. W toku prac nad opracowaniem niniejszej dokumentacji, stanowiącej część 

procedury realizacji postanowień planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, tj. procedury 

ustanawiania obszaru ochronnego określonego zbiornika wód śródlądowych autorzy uznają, że cele 

wskazane w planie mogą zostać osiągnięte przez zastosowane obecnie stosowanych instrumentów 

prawnych. Przeprowadzone analizy pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że cel 

środowiskowy zostanie osiągnięty w przewidzianym w Planie termini e, tj. do 2027 roku. W takiej 

sytuacji wyznaczanie obszaru ochronnego nie jest celowe dla osiągnięcia celu środowiskowego 

przewidzianego przez Plan. Co za tym idzie, podstawowy cel planowania w gospodarowaniu wodami 

jakim jest osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód może zostać osiągnięty z zastosowaniem 

innych instrumentów prawnych bez ustanawiania obszaru ochronnego . 
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Jednymi z działań przewidzianych w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły dla jednolitych części wód jeziornych są działania wskazane w kategorii Działania 

organizacyjno-prawne i edukacyjne, zmierzające do ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych. Do działań tych należy: 

 opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika 

wód śródlądowych  

 wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika 

wód śródlądowych 

Działania takie przewidziano dla Jeziora Skarlińskiego w doniesieniu do redukcji presji jaką 

jest rolnictwo, Stwierdzono, że ustanowienie obszaru ochronnego jest niezbędne dla 

zminimalizowania presji jeziora rolnictwem w zlewni.  

W aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły dla jednolitych 

części wód powierzchniowych jezior wskazano również inne działania mające na celu umożliwienie 

osiągnięcia dobrego stanu przez JCWP. Dla Jeziora Skarlińskiego działania te określono dla dwóch 

podstawowych presji jakimi są rolnictwo i gospodarka komunalna. 
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Tabela 69. Działania przewidziane w aPGW dla Jeziora Skarlińskiego 

PRESJA 
Kategoria 

działań 
Grupa działań Nazwa działania 

Rodzaj 

działania 
Zakres rzeczowy 

Jednostka 

odpowiedzialna 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA 

Gospodarka 

komunalna 

Dzia łania wynikające z 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

budowa sieci kanalizacyjnej 
dzia łania 

podstawowe 

budowa 0,22 km sieci kanalizacyjnej w częściach 
gmin Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie 
położonych w obrębie zlewni Jeziora Skarlińskiego 

gmina Kurzętnik, 
Nowe Miasto 
Lubawskie 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA 

Gospodarka 

komunalna 

Dzia łania wynikające z 

konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

budowa nowych zbiorników 
bezodpływowych oraz remont 

i s tniejących 

dzia łania 

podstawowe 

budowa nowych oraz remont s tarych zbiorników 
bezodpływowych dla mieszkańców nieobjętych 

zbiorowym systemem oczyszczania ścieków oraz 

nowopowstałych obiektów bez możliwości 
podłączenia do systemów zbiorowych w częściach 

gmin Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie 

właściciel 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA 

Gospodarka 

komunalna 

Dzia łania wynikające z 
konieczności 

porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

regularny wywóz nieczystości 

płynnych 

dzia łania 

podstawowe 
regularny wywóz nieczystości płynnych właściciel 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA 

Dzia łania 

kontrolne 

Kontrola użytkowników 

prywatnych i  
przedsiębiorstw 

kontrola postępowania w zakresie 
gromadzenia ścieków przez 

użytkowników prywatnych i  

przedsiębiorców oraz oczyszczania 
ścieków przez użytkowników 

prywatnych z częstotliwością co 
najmniej raz na 3 lata 

dzia łania 

podstawowe 
przeprowadzenie kontroli gmina 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

Dzia łania 
kontrolne 

Kontrola użytkowników 
prywatnych i  
przedsiębiorstw 

kontrola postępowania w zakresie 

oczyszczania ścieków przez 
przedsiębiorstwa z częstotliwością raz 
na 3 lata 

dzia łania 
podstawowe 

przeprowadzenie kontroli WIOŚ 

ROLNICTWO 

Dzia łania 
organizacyjno-

prawne i  
edukacyjne 

Ustanowienie obszarów 

ochronnych zbiorników 
wód śródlądowych  

opracowanie dokumentacji na 
potrzeby ustanowienia obszaru 

ochronnego  zbiornika wód 
śródlądowych  

dzia łania 

podstawowe 

opracowanie dokumentacji wskazującej zasięg 
obszaru ochronnego, konieczne do wprowadzenia 

zakazy, nakazy i  ograniczenia oraz koszty 
ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 

śródlądowych - Jezioro Skarlińskie 

Dyrektor  RZGW 

w Gdańsku 
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PRESJA 
Kategoria 

działań 
Grupa działań Nazwa działania 

Rodzaj 

działania 
Zakres rzeczowy 

Jednostka 

odpowiedzialna 

ROLNICTWO 
Dzia łania 
kontrolne 

Kontrola użytkowników 
prywatnych i  
przedsiębiorstw 

kontrola rolniczego gospodarowania 
przez użytkowników prywatnych i  
przedsiębiorstwa z częstotliwością raz 

w roku 

dzia łania 
uzupełniające 

przeprowadzenie kontroli WIOŚ, gmina 

ROLNICTWO 

Dzia łania 

organizacyjno-
prawne i  
edukacyjne 

Ustanowienie obszarów 
ochronnych zbiorników 
wód śródlądowych  

wydanie rozporządzenia na potrzeby 
ustanowienia obszaru ochronnego  
zbiornika wód śródlądowych  

dzia łania 
podstawowe 

wydanie rozporządzenia Dyrektora RZGW w 

Gdańsku w sprawie ustanowienia obszaru 
ochronnego zbiornika wód śródlądowych - Jezioro 
Skarlińskie 

Dyrektor  RZGW 
w Gdańsku 
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Egzekwowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku  

Istotnym dokumentem mającym wpływ na ochronę środowiska ma Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kurzętnik oraz Nowe Miasto Lubawskie. W regulaminie znaleźć 

możemy szczególne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku, których kategoryczne 

przestrzeganie znacząco wpłynie na poprawę jakości wód jeziora. Są to przede wszystkim określone 

w nim częstotliwości i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych:  

1) pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winno się odbywać w sposób 

systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystośc i 

ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;  

2) pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, które nie zastało objęte 

odbiorem przez Gminę, winno się odbywać na podstawie umowy z przedsiębiorcą 

posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

Rekomendacja:  

Kategoryczne egzekwowanie przestrzegania regulaminu przez mieszkańców między innymi 

poprzez nakładanie wysokich kar za jego nieprzestrzeganie. 

Oszacowana presja ze strony gospodarki rybacko-wędkarskiej, źródeł liniowych i kąpielisk jest 

niewielka, tym samym korzystanie z wód w tym zakresie na obecnym poziomie, nie wymaga 

wprowadzenia obostrzeń w formie wprowadzonych  zakazów i nakazów. 

Zakazy, nakazy i ograniczenia stanowią zbiór rozwiązań administracyjno-prawnych, działań 

nietechnicznych, z których podstawowym z działań służących ochronie jakości wody jest zakaz 

stosowania nawozów (mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych) na 

gruntach rolnych w ustalonych odległościach od brzegu cieków i  zbiorników wodnych. Niemniej 

należy mieć na uwadze szereg innych działań, w tym technicznych mających na celu ograniczenie 

spływu z terenów rolniczych, nie wymienionych w art. 140 ustawy Prawo Wodne. Jednym z 

rozwiązań jest  tworzenie stref buforowych, mających na celu ograniczenie spływu zanieczyszczeń, 

zwłaszcza związków azotu, z terenów rolniczych. W krajobrazie rolniczym szczególnie istotnym 

elementem są strefy roślinności brzegowej. Stanowią one strefy przejściowe pomiędzy ekosystemami 

lądowymi a wodnymi, a ich podstawową rolą jest  buforowanie i filtrowanie zanieczyszczeń pomiędzy 

ekosystemami. Są to pasy stałej roślinności w formie  np. ziołorośli, szuwarów, wierzbowisk bądź 

zadrzewień, jak również ekstensywnie użytkowanych łąk. Powierzchnie te  zlokalizowane pomiędzy 

gruntami ornymi a wodami ochraniają ekosystemy wodne przed bezpośrednim wpływem działań 

rolniczych, między innymi poprzez ograniczenie przemieszczania się składników nawozowych w 

środowisku. W przypadku Jeziora Skarlińskiego należy rozważyć utrzymanie oraz zakładanie stref 

buforowych jako podstawowe  działanie techniczne mające na celu ograniczenie dopływu ze 

zlewni, a co za tym idzie osiągnięcie celów środowiskowych. 

 

Przedstawiona w niniejszej dokumentacji analiza zlewni Jeziora Skarlińskiego wykazała 

brak konieczności ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych Jeziora 

Skarlińskiego wobec czego proponuje się odstąpienie od powyższego. 
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