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Abstrakt 

Opracowanie „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego 

ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni”  jest 

pierwszym tak obszernym i kompleksowym omówieniem sytuacji wszystkich polskich jezior i 

zbiorników (odpowiednio 1112 i 118 części wód), generalnie o powierzchni przekraczającej 

50 ha. W syntetycznej i ujednoliconej formie zaprezentowano ocenę stanu każdego 

jeziora/zbiornika i jego podatności na degradację, scharakteryzowano presje oddziałujące na 

każdą część wód oraz podano zalecenia, których wdrożenie prowadzić powinno do 

utrzymania bądź osiągnięcia co najmniej dobrego stanu/potencjału ekologicznego każdego  

jeziora/zbiornika. Opisy jezior/zbiorników wykonane zostały przez kilkudziesięcioosobowy 

zespół ekspertów z całej Polski, posiadających wieloletnie doświadczenie i bogaty dorobek w 

zakresie ochrony jezior.  

W obrębie każdego RZGW zidentyfikowano jeziora/zbiorniki zdegradowane lub 

zagrożone degradacją. Dla tych obiektów istnieje konieczność opracowania warunków 

korzystania z wód zlewni, opartych na przeprowadzeniu szczegółowego bilansu wodno- 

gospodarczego oraz wnikliwej analizie funkcjonowania ekosystemu wodnego. 
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1. Wstęp 

Praca pn. „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego 

ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni” została 

zrealizowana na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, reprezentowanego przez 

Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zgodnie z umową nr 459/09/Wn50/NE-

Wu-Tx/D z dnia 24 września 2009 r. Projekt ten jest współfinansowany ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą 

przedmiotowej pracy jest konsorcjum firm: MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie oraz Instytut 

Ochrony Środowiska wraz z grupą ekspertów zaproszonych do współpracy. 

2. Cel pracy 

 Celem projektu było określenie szczególnych działań dla poprawy stanu oraz działań 

prowadzących do zminimalizowania presji zidentyfikowanych w zlewniach jezior i zbiorników 

wodnych. Działania te stanowić będą podstawę dla formułowania warunków i ograniczeń 

korzystania z zasobów wytypowanych jezior lub zbiorników wodnych. 

Dzięki wprowadzonym w ramach warunków korzystania z wód regionu i wód zlewni 

zakazom, nakazom i ograniczeniom w zakresie odprowadzania ścieków, poborów i in., 

możliwa będzie odbudowa ekosystemów wodnych, które uległy zdegradowaniu poprzez 

niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych. 

3. Zakres pracy 

 Zakres pracy objął ocenę stopnia degradacji i/lub stopnia podatności na degradację 

jezior i zbiorników wodnych oraz wyznaczenie jezior i zbiorników zdegradowanych wskutek 

niewłaściwego korzystania z ich zasobów wodnych, sposobu użytkowania zlewni wraz 

z oceną możliwości technicznych i czasowych przywrócenia ich do dobrego stanu. Zostały 

zaproponowane możliwe do wprowadzenia, w ramach warunków korzystania z wód, 

działania służące poprawie stanu jezior i zbiorników wodnych oraz ograniczenia 

w korzystaniu z ich zasobów i użytkowaniu zlewni. Działania te będą wspierać proces 

odbudowy zdegradowanych jezior i zbiorników wodnych, a także zapobiegać ewentualnemu 

pogorszeniu się stanu akwenów podatnych na degradację.  

Prace objęły następujące działania: 

• zaproponowanie sposobu oceny stopnia degradacji i/lub stopnia podatności na 

degradację jezior i zbiorników wodnych, 
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• identyfikacja jednolitych części wód jezior i zbiorników wodnych, stanowiących 

jednolite części wód powierzchniowych, które uznane zostały za zdegradowane 

i podatne na degradację wraz z określeniem przyczyn degradacji, 

• określenie dla każdej JCWP jezior i zbiorników wodnych, zidentyfikowanej jako 

zdegradowana lub podatna na degradację, szczególnych działań dla poprawy stanu, 

szczególnych warunków korzystania z jej zasobów wodnych oraz ograniczeń 

w użytkowaniu zlewni wraz z oceną możliwości czasowych przywrócenia ich do 

dobrego stanu, 

4. Materiał i metody pracy 

4.1 Organizacja pracy w projekcie 

Projekt został zrealizowany przez Konsorcjum: MGGP S.A. i Instytut Ochrony 

Środowiska, współpracujące z grupą limnologów z kilku uczelni oraz instytutów badawczych, 

posiadających wieloletnie doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie ochrony jezior i ich 

rekultywacji. Ze względu na zasięg oraz skalę prac i analiz (obejmujących ponad 1200 jezior 

i zbiorników wodnych w Polsce), przeprowadzonych  w bardzo krótkim czasie, uwzględniono 

podział terytorium Polski na obszary administrowane przez poszczególne regionalne zarządy 

gospodarki wodnej i stworzono kilka współpracujących ze sobą zespołów naukowych, 

przypisanych do określonego obszaru. Zespół ekspertów spotkał się kilkukrotnie w celu 

uzgodnienia jednolitej metodyki pracy. Wiele szczegółowych ustaleń metodycznych podjęto 

drogą kontaktów mailowych. W efekcie przygotowane zostały dwa dokumenty, które 

rozesłane zostały wszystkim ekspertom. Pierwszy to format opisu każdego jeziora, a drugi to 

instrukcja do przygotowania tabel i wyliczeń do opisu każdego jeziora. 

Ze względu na ogromną ilość danych podlegającą „wymianie” pomiędzy ekspertami 

oceniającymi poszczególne jeziora/zbiorniki a osobami przygotowującymi dane wyjściowe 

pracę w Projekcie zorganizowano w oparciu o serwer danych FTP tj. stworzono odpowiednią 

platformę wymiany danych. 

Ze względu na duży zakres opracowania, weryfikację aktualnego stanu presji zlewniowej 

(punktowej i obszarowej) przeprowadzono w oparciu o dane obrazowe GIS oraz dane 

tabelaryczne opisujące dane obrazowe. Pracę podzielono na pięć faz z uwzględnieniem 

jednostek hydrograficznych, jakimi są zlewnie bilansowe. Dla każdego jeziora naturalnego 

i zbiornika sztucznego utworzono poligonowe warstwy SHP zlewni całkowitych  oraz dwie 

strefy buforowe (pierścienie okalające jezioro/zbiornik – pierwsza strefa od brzegu do 

100 metrów i druga strefa od 100 do 1000 metrów). Bazując na danych przekazanych przez 

Zamawiającego oraz dodatkowo pozyskanych danych, utworzono kolejne warstwy SHP, 

zawierające informacje o sposobie zagospodarowania terenu zlewni (na podstawie CLC 
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2006), punktowych źródłach zanieczyszczeń, poborach wód i innych presjach w zlewniach 

całkowitych badanych jezior i zbiorników sztucznych. Warstwy SHP przekonwertowano do 

formatu KML/KMZ. Format ten pozwolił wszystkim ekspertom na przeglądanie i 

analizowanie danych obrazowych za pomocą ogólnodostępnej przeglądarki danych 

geograficznych Google Earth. Ze względu na stopień generalizacji danych CORINE Land Cover 

2006, w przyjętych analizach przestrzennych prowadzących do wyliczenia ładunków 

biogenów w zlewniach całkowitych, przy nakładaniu na siebie warstw CLC2006 z warstwami 

bazy danych MPHP 2007, powstały rozbieżności w powierzchniach jezior. W programie 

CORINE Land Cover założono, że kartowanie form pokrycia terenu będzie odbywało się z 

dokładnością odpowiadającą mapie w skali 1:100000, wobec czego przyjęto że – najmniejsza 

jednostka powierzchni wprowadzona do bazy ma obszar 25 ha, minimalna szerokość 

kartowanych obiektów wynosi 100 m, a dokładność prowadzenia granic wydzieleń 

poszczególnych form pokrycia terenu wynosi 100 m . Natomiast dane przestrzenne dla bazy 

MPHP 2007 powstawały w oparciu o referencyjne podkłady map topograficznych w sakli 

1:50000. Autorzy opracowania nie widzą technicznych możliwości wyeliminowania tego 

problemu. Jednocześnie stoją na stanowisku, że rozbieżności te nie mają znaczącego wpływu 

dla szacowania udziału ładunków biogenów pochodzących z różnych źródeł. 

  4.2 Metodyka oceny stopnia degradacji jezior i zbiorników 

Do oceny stanu jezior i zbiorników wykorzystane zostały przede wszystkim dane 

monitoringowe z lat 2004-2008 a także dane wcześniejsze,  jeśli danych aktualnych 

brakowało, nawet z lat dziewięćdziesiątych (takie przypadki zostały odpowiednio 

skomentowane)*. Jeśli dla jeziora istnieją dane monitoringowe z kilku lat badań, to podstawą 

oceny były wyniki najnowsze. W latach 2004-2008 badaniami monitoringowymi została 

objęta około połowa jezior naturalnych o powierzchni przekraczającej 50ha. Do roku 2006 

badania monitoringowe jezior prowadzone były dwukrotnie w ciągu roku (cyrkulacja 

wiosenna i stagnacja letnia). Zgromadzone w tych latach wyniki (baza danych „JEZIORA”) 

dotyczą stężeń substancji biogennych oraz chlorofilu a. Ocena wód przeprowadzana była 

zgodnie z Systemem Oceny Jakości Jezior (Kudelska, Cydzik, Soszka 1983). Dane z lat 2007-

2008 pochodzą z badań monitoringowych prowadzonych wg nowego programu, zgodnego z 

Ramową Dyrektywą Wodną. Częstotliwość poboru prób określono w nim na 3 razy w roku 

(cyrkulacja wiosenna, początek okresu letniego i szczyt stagnacji letniej), a oprócz substancji 

biogennych i chlorofilu w ocenie, przynajmniej niektórych jezior, uwzględniono również 

makrofity. Klasyfikacja jezior przeprowadzana była zgodnie z  Rozp. MŚ z 20 sierpnia 2008, 

                                                           
* W pracy wykorzystano dane Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska 
 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 

22 
 

Dz.U. nr 162, poz. 1008), które podaje specyficzne dla typu normatywy dla niektórych 

elementów biologicznych oraz wspomagających fizyczno-chemicznych (tabela 1, 2 i 3). 

 

Tabela 1. Specyficzna dla typu klasyfikacja jezior na podstawie chlorofilu a 

 
Typ jeziora Stan bardzo 

dobry (I) 

Stan dobry 

(II) 

Stan umiar 

-kowany 

(III) 

Stan słaby 

(IV) 

Stan zły 

(V) 

stratyfikowane o małej 
wartości wsp. Schindlera 

5 8 11 16 >16 

stratyfikowane o dużej 
wartości wsp. Schindlera 

7 13 21 33 >33 

polimiktyczne o małej 
wartości wsp. Schindlera 

10 19 30 42 >42 

polimiktyczne o dużej 
wartości wsp. Schindlera 

10 23 
40 68 >68 

 

Tabela 2. Specyficzne dla typu graniczne wartości klas stanu ekologicznego makrofitowego wskaźnika 
ESMI  

Wskaźnik 

Stan 

bardzo 

dobry (I) 

Stan dobry 

(II) 

Stan umiar 

-kowany 

(III) 

Stan słaby 

(IV) 

Stan zły 

(V) 

Makrofitowy Indeks 
Stanu Ekologicznego 
dla jezior 
ramieniowych 
głębokich 

1-0,68 0,679-0,34 0,339-0,17 0,169-0,09 <0,09 

Makrofitowy Indeks 
Stanu Ekologicznego 
dla jezior 
ramieniowych płytkich 

1-0,68 0,679-0,27 0,269-0,11 0,109-0,05 <0,05 
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Tabela 3. Graniczne dla stanu dobrego i umiarkowanego wartości elementów fizyczno-chemicznych 
w poszczególnych typach jezior 

 
Wskaźnik                                      Typ jeziora 

stratyfikowane 
o małej 
wartości wsp. 
Schindlera 

stratyfikowane 
o dużej 
wartości wsp. 
Schindlera 

polimiktyczne o 
małej wartości 
wsp. Schindlera 

polimiktyczne o 
dużej wartości 
wsp. Schindlera 

P całk. (mgP/l) 0,060 0,090 0,100 0,120 
N całk. (mgN/l) 1,5 2,0 1,6 2,5 
Przezroczystość m 2,5 1,7 1,5 1,0 
O2 nad dnem (mg/l) nie dotyczy 4,0 
Śr. nasycenie hypo -
limnioniu tlenem (%)  

10 nie dotyczy 

Przewodność el. wł. 
(μs/cm) 

                                            600 

 

Dla wszystkich jezior, dla których dostępne były wyniki badań monitoringowych, dane 

literaturowe albo wyniki własnych badań ekspertów zaangażowanych w projekt, na 

podstawie powyższych kryteriów (z uwzględnieniem typologii) określono stan ekologiczny.  

Należy pamiętać, że dla dużej części jezior danych monitoringowych brakuje i wtedy ocena 

stopnia degradacji jeziora została wyprowadzona przez ekspertów na podstawie różnych 

przesłanek pośrednich (w tym danych ankietowych – patrz niżej). W takich przypadkach 

ocena ta powinna być traktowana jako przybliżona, czy też orientacyjna. Należy również 

zdawać sobie sprawę, że przeprowadzona ocena stanu jezior dokonana została praktycznie 

na podstawie jednego elementu biologicznego i to „niepełnego”, tzn. zawartości chlorofilu a, 

która jest miarą obfitości glonów fitoplanktonowych. W przypadku fitoplanktonu, do oceny,  

powinny być wzięte pod uwagę również inne aspekty występowania tego zespołu (= 

elementu biologicznego), jak skład taksonomiczny oraz intensywność i częstotliwość 

występowania zakwitów.  W ocenie tylko niewielkiej grupy jezior mogły być wykorzystane 

makrofity. Makrobezkręgowce oraz ryby, ze względu na brak danych, a także narzędzi do 

oceny, zostały pominięte w ogóle. Przeprowadzenie oceny jezior na podstawie kompletu 

kryteriów biologicznych, wymaganych Ramową Dyrektywą Wodną, z pewnością odmieniłoby 

wynik oceny wielu zbiorników, zwłaszcza przy zastosowaniu zasady „one-out-all-out” 

(najgorszy wynik decyduje o ocenie ostatecznej). 

Generalnie, nie były dostępne dane o stanie chemicznym jezior/zbiorników. Wyniki analiz 

substancji priorytetowych i innych zanieczyszczających, wykonywanych w roku 2008 

w ramach monitoringu wód stojących traktowane są jako pilotowe i nie mogły stanowić 

wiarygodnej podstawy oceny. 

W analizie stopnia degradacji jezior i zbiorników nie zostały wykorzystane wyniki 

monitoringu ich osadów dennych. Zamieszczone na stronach internetowych GIOŚ oceny 

stopnia zanieczyszczenia osadów nie są opatrzone żadnym komentarzem, dotyczącym 
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kryteriów zastosowanych w ocenach. Oceny wzbudzają czasem konsternację, gdy np. 

w jeziorze o stanie ekologicznym bardzo dobrym stopień zanieczyszczenia osadów oceniany 

jest jako wysoki. Po konsultacjach z wykonawcami monitoringu osadów (Państwowy Instytut 

Geologiczny) okazało się, że zastosowane do oceny różne kryteria nie zostały opracowane 

w Polsce i nie są dostosowane do warunków polskich. Są to np. propozycje zaczerpnięte 

z piśmiennictwa kanadyjskiego albo nawiązują do dyskutowanych obecnie kryteriów 

europejskich.  Nie maja więc żadnego oparcia w przyjętych w Polsce, albo w UE, przepisach, 

czy też normach. Nie są zweryfikowane w warunkach polskich, gdzie tłowe zawartości 

różnych substancji zanieczyszczających może być całkiem różne od tego, co stwierdza się na 

innym kontynencie. 

 

Zastosowane podejście do oceny degradacji zbiorników antropogenicznych jest 

zbieżne z metodyką przedstawioną w odniesieniu do jezior z pewnymi wyjątkami, które 

zostaną poniżej wymienione. 

 

Ogólne założenia:  

1. Ocenie poddano wszystkie zbiorniki wskazane w SIWZ.  

2. W celu określenia charakteru zbiorników antropogenicznych, zastosowano podejście 

przedstawione w pracy, wykonanej w IMGW Oddz. Wrocław „Opracowanie metodyk 

monitoringu i oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie 

parametrów biologicznych” (Błachuta i In. 2009), oparte na okresie wymiany wody 

w zbiornikach. Zgodnie z powyższym, zastosowano następujący podział zbiorników: 

− zbiorniki reolimniczne – woda w zbiorniku wymienia się co najmniej 15 razy w ciągu 

roku; są to zbiorniki, które są bardziej zbliżone do rzek niż jezior, 

− zbiorniki przejściowe – woda w zbiorniku wymienia się od 10 do 15 razy w ciągu 

roku; zbiorniki które w części rzecznej są bardziej zbliżone do rzek, w części 

jeziorowej (blisko zapory) do jezior, 

− zbiorniki limniczne – woda w zbiorniku wymienia się najwyżej 10 razy w ciągu roku; 

są to zbiorniki bardziej zbliżone do jezior.  

Zastosowanie do oceny zbiorników przedstawionej w powyższej pracy metodyki oceny stanu 

na dzień dzisiejszy jest niemożliwe, z uwagi na brak wyników monitoringu wód w zakresie 

licznych wskaźników biologicznych.  

3. Ocena zbiorników na podstawie wyników monitoringu wód z okresu 2000 - 2008, 

odbywała się z zastosowaniem wskazanych dla jezior wartości wskaźnika biologicznego 

jakości wody (chlorofil a) oraz wskaźników fizyko- chemicznych (przezroczystość, azot 

ogólny, fosfor ogólny, stężenie tlenu nad dnem lub średnie nasycenie tlenem hipolimnionu, 

przewodność el. wł.), wg zał. 2 do Rozporządzenia MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie 
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sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162, poz. 

1008).  

Na podstawie podziału zbiorników wynikającego z okresu wymiany wody, informacji 

o występowaniu zjawiska stratyfikacji wód oraz obliczonej wartości Wsp. Schindlera, 

przyporządkowano poszczególne zbiorniki do jednego z czterech typów jezior, dla których 

w podejściu metodycznym zaproponowanym w części „jeziornej” projektu, wskazano 

wartości graniczne poszczególnych wskaźników jakości wody pomiędzy dobrym stanem wód, 

a stanem umiarkowanym (dla wskaźników fizyko- chemicznych) oraz dla pięciu stanów 

ekologicznych w przypadku chlorofilu a.  

Decydującym w ogólnej ocenie stanu, za przyjętą metodyką, była przede wszystkim wartość 

wskaźnika biologicznego jakości wody (chlorofil a), a pozostałe wskaźniki traktowano 

drugoplanowo.    

Przy analizie danych monitoringowych wykorzystywano wszystkie dostępne analizy 

(w większości przypadków były to analizy z wiosny, lata i jesieni), biorąc pod uwagę zapis Zał. 

6, pkt VIII, ppkt 4 Rozporządzenia z 2008 r. dot. sposobu klasyfikacji stanu JCWP. Stan 

ekologiczny zbiorników oceniano we wszystkich badanych punktach pomiarowo- 

kontrolnych (nie stosowano uśredniania wyników dla całego zbiornika), z uwagi na często 

odmienną jakość wód w poszczególnych punktach oraz dla zobrazowania zmienności 

i zależności stanu wód od miejsca pobrania próby (np. możliwość zobrazowania wpływu 

cieku zasilającego zbiornik na jego stan). 

 

4.3 Ocena podatności na degradację jezior i zbiorników 

Dla około 800 jezior polskich objętych badaniami monitoringowymi od roku 1992, 

w bazie danych „JEZIORA” istnieją dane o ich naturalnej podatności na degradację według 

Systemu Oceny Jakości Jezior (Kudelska, Cydzik i Soszka 1983). Zostały one wykorzystane 

w ocenie zagrożenia jezior ze strony zlewni. Dla pozostałych jezior podatność na degradację 

według SOJJ wyznaczono na podstawie dostępnych danych. 

Zestaw wskaźników do oceny podatności przedstawia się następująco:  

• średnia głębokość jeziora  (V/P, gdzie V – objętość jeziora, P – powierzchnia jeziora); 

• stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej (V/L); 

• procent stratyfikacji wód – wyraża udział hypolimnionu w całej objętości wód; 

• iloraz powierzchni dna czynnego tj. dna leżącego w zasięgu epilimnionu i objętości 

epilimnionu (Pe/Ve); 

• procent wymiany wody w roku – stosunek odpływu z jeziora do jego pojemności w jednostce 

czasu; 
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• współczynnik Schindlera – iloraz powierzchni zlewni całkowitej mierzonej łącznie z 

powierzchnią jeziora i objętości jeziora ((Pz+Pj)/V); 

• sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej jeziora. 

Określenie kategorii podatności jeziora na degradację opiera się wszystkich wskaźnikach, których 

wartościom przypisuje się  kategorię, a każdej kategorii punktację (I kategoria – 1 punkt, II – 2punkty, 

III – 3 punkty, poza kategorią – 4 punkty). Zakresy wartości wskaźników w poszczególnych 

kategoriach podatności przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Wskaźniki i ich normatywy dla poszczególnych kategorii podatności jezior na degradację 
według  SOJJ 

wskaźnik 

Kategoria podatności 

I II III Poza 
kategorią 

Głębokość jeziora (m) ≥10 ≥5 ≥3 <3 

V jeziora (tys. m3)/L jeziora (m) ≥4 ≥2 ≥0,8 <0,8 

% stratyfikacji wód ≥35 ≥20 ≥10 <10 

P dna czynnego (m2)/ V epilimnionu 
(m3) 

≤0,1 ≤0,15 ≤0,3 >0,3 

% wymiany wody w roku ≤30 ≤200 ≤1000 >1000 

Współczynnik Schindlera 
[Pzlewni+jeziora (m2)]/V jeziora 
(m3) 

≤2 ≤10 ≤50 >50 

Sposób zagospodarowania zlewni 
bezpośredniej w % ≥60% 

lasów 

<60% lasów 
<60% 

gruntów 
ornych 

≥60 gruntów 
ornych 

zabudowa 
miejska 

 

Z uzyskanej punktacji oblicza się wartość średnią, a na jej podstawie określa się kategorię podatności: 

≤1,50 kategoria I -  Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz 

≤2,50 kategoria II -  Jezioro jest dość podatne na degradację 

≤3,25 kategoria III - Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

>3,25 poza kategorią -  Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

W przypadku jezior nigdy wcześniej nieobjętych badaniami monitoringowymi, dla których 

brakowało informacji o kategorii podatności na degradację, była ona wyznaczana na 

podstawie niepełnego zestawu wskaźników. Nie dysponowano bowiem danymi o 

intensywności wymiany wody w roku, a wobec braku profilu termiczno-tlenowego w okresie 

letnim, nie było możliwe wyliczenie udziału wód hypolimnionu w całej objętości wód jeziora i 

zasięgu dna czynnego. Tylko w przypadku bardzo płytkich jezior można było założyć, że nie 
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występuje w nich stratyfikacja, a dno czynne obejmuje całą powierzchnię dna jeziora. Przy 

określaniu dominującego sposobu zagospodarowania terenów otaczających jezioro, zamiast 

zlewni bezpośredniej (której zasięgu nie wyznaczano) analizowano zagospodarowanie 

powierzchni bufora 1000 m, co było oczywiście znacznym uproszczeniem. 

Na potrzeby projektu rozważano również możliwość wykorzystania metody oceny 

oddziaływania zlewni na jezioro oraz oceny odporności jeziora na wpływy z zewnątrz według 

Bajkiewicz-Grabowskiej (1987). Ocena oddziaływania zlewni na jezioro, w tej metodzie, 

uwzględnia następujące wskaźniki:  

• Współczynnik Ohlego (stosunek powierzchni zlewni całkowitej jeziora do powierzchni 

jeziora), 

• Typ bilansowy jeziora, 

• Gęstość sieci rzecznej z zlewni bezpośredniej, 

• Średni spadek zlewni bezpośredniej, 

• Udział obszarów bezodpływowych w zlewni bezpośredniej, 

• Budowa geologiczna zlewni bezpośredniej, 

• Sposób użytkowania zlewni bezpośredniej. 

Dla wszystkich tych wskaźników ustalono zakresy wartości w podziale na 4 grupy. 

Przynależność jeziora do grupy podatności na dostawę materii ze zlewni określa się  metodą 

punktacji, analogicznie do przedstawionej powyżej kategoryzacji według SOJJ. Zakresy 

wartości punktacji dla poszczególnych grup podatności zlewni przedstawiają się następująco: 

 

≤ 1,0  Grupa 1 - Zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak 

możliwości dostarczania materii do zbiornika 

1,1-1,4  Grupa 2 - Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i 
niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

1,5-1,9  Grupa 3 - Zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania 
jeziora 

> 2,0  Grupa 4 -  Zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora. 

Ocena podatności na dostawę materii do jeziora opiera się w dużej mierze na danych 

dotyczących zlewni bezpośredniej. Danych takich nie ma dla wszystkich jezior polskich 

objętych projektem, a wyznaczenie granic zlewni bezpośredniej każdego jeziora oraz 

zgromadzenie danych dla tego obszaru przekracza ramy czasowe całego projektu. Dwa 

wskaźniki oceny roli zlewni w uruchamianiu ładunku biogenów, odnoszące się do zlewni 

całkowitej: współczynnik Ohlego i typ bilansowy jeziora, mogą być wykorzystane w analizach.  

Dlatego założono, że ocena zlewni według Bajkiewicz-Grabowskiej (1987) będzie 

przeprowadzana na podstawie trzech dostępnych wartości wskaźników. Druga z ocen, w 

metodzie Bajkiewicz-Grabowskiej, to nieco zmodyfikowana ocena podatności według SOJJ, 
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wspomniana powyżej. Na początkowym etapie realizacji pracy, eksperci, opisując stan 

kolejnych jezior, sygnalizowali, że ocena roli zlewni w uruchamianiu ładunku biogenów i ich 

transporcie do jeziora, oparta wyłącznie na trzech wskaźnikach jest niewiarygodna i często 

stoi w sprzeczności z realną sytuacją, w której znajduje się jezioro. Na fakt taki zwróciła 

również uwagę uczestniczka spotkania (członkini Zespołu Monitorującego) w RZGW Kraków 

w dniu 28 kwietnia 2010, poświęconego przedstawieniu postępu prac w zakresie zbiorników. 

W tej sytuacji, po wymianie stanowisk w gronie ekspertów, zarekomendowano odstąpienie 

od interpretacji oceny zlewni według Bajkiewicz-Grabowskiej, jeśli większość danych do jej 

przeprowadzenia jest niedostępna.  Gdy możliwe było wyliczenie  średniej punktacji ze 

wszystkich wskaźników uwzględnianych przez Bajkiewicz-Grabowską (1987) przy ocenie roli 

zlewni w obciążeniu ładunkiem biogenów wód jeziora lub gdy ocena taka jest dostępna w 

literaturze, a zwłaszcza w licznych monografiach obszarów pojeziernych, które ukazują się od 

lat osiemdziesiątych, została ona przywołana w opisach jezior.  W przypadku pewnej liczby 

jezior, dla których dysponowano tylko trzema wskaźnikami, wartości zamieszczono tylko 

informacyjnie i nie miały one wpływu na ocenę. 

W przypadku zbiorników wodnych innych niż jeziora, wskazanych do analizy, 

przeprowadzono wyliczenia wskaźników podatności na degradację, wzorowanych na SOJJ, 

w zakresie: 

− wskaźnika średniej głębokości zbiornika, 

− wskaźnika wyrażonego jako stosunek objętości zbiornika do długości linii brzegowej, 

− wskaźnika % wymiany wody w roku, 

− współczynnika Schindlera, 

− wskaźnika zagospodarowania zlewni bezpośredniej, jako udział lasów i gruntów ornych 

w zlewni. 

Wartości graniczne dla poszczególnych kategorii podatności na degradację przyjęte zostały 

za SOJJ. 

Powyższe wskaźniki zostały ustalone dla zbiorników, dla których istniała możliwość 

pozyskania informacji wejściowych.  

Podczas prac wykorzystane zostały również dostępne wyniki analizy degradacji i podatności 

na degradację poszczególnych jezior i zbiorników w Polsce, wykonane i opublikowane przez 

ekspertów zajmujących się problematyką ochrony wód stojących, np. materiały 

pokonferencyjne.   

 

4.4 Ocena zagrożenia jezior i zbiorników ze strony zlewni  

Dla każdego z jezior polskich oraz zbiorników objętych opracowaniem oszacowano 

zagrożenie ze strony zlewni (punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń).   
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Dane wejściowe do przeprowadzenia analiz obejmowały informacje o czynnikach presji 

środowiskowych udostępnione przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, inspektoraty 

ochrony środowiska, a także zawarte w CLC 2006, piśmiennictwie, pochodzące z analizy map, 

zdjęć lotniczych i satelitarnych. Źródłem informacji była również ankietyzacja urzędów 

gminnych, Internet oraz niepublikowane dane znajdujące się w posiadaniu wykonawców 

pracy. Następujące czynniki presji były przedmiotem analizy: 

1) udział w powierzchni zlewni jezior i zbiorników terenów użytkowanych rolniczo,  

2) występowanie na terenie zlewni ferm hodowlanych na podstawie informacji o złożonych 

wnioskach i uzyskanych pozwoleniach zintegrowanych oraz z przeprowadzonej 

ankietyzacji gmin, 

3) udział w powierzchni zlewni jezior i zbiorników terenów przemysłowych, 

4) obecność na terenie zlewni jezior i zbiorników zrzutów ścieków oczyszczonych 

z oczyszczalni ścieków – analiza wszystkich wskazanych w bazie danych zrzutów ścieków 

wg pozwoleń wodnoprawnych oraz w bazach danych z urzędów marszałkowskich 

o wysokości opłat za korzystanie z wód,  również informacje z ankietyzacji gmin,  

5) obecność na terenie zlewni jezior i zbiorników zrzutów ścieków nieoczyszczonych - 

analiza wszystkich wskazanych w bazie danych zrzutów ścieków wg pozwoleń 

wodnoprawnych oraz w bazach danych z urzędów marszałkowskich o wysokości opłat za 

korzystanie z wód, również informacje z ankietyzacji gmin,  

6) intensywność turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania jezior i zbiorników - w tym 

szlaki wodne i żegluga śródlądowa, obecność kąpielisk zorganizowanych  

i niezorganizowanych na podstawie wykazów wód wykorzystywanych do rekreacji, 

a w szczególności do kąpieli, sporządzonych przez RZGW w 2003 r., 

7) obecność w zlewni jezior i zbiorników innych obiektów, mogących mieć wpływ na jakość 

bądź ilość zasobów wodnych, np. dużych kompleksów stawów rybnych, stawów 

przepływowych (łososiowych), 

8) obecność znaczących poborów wody bezpośrednio z jezior i zbiorników, bądź 

zlokalizowanych w zlewniach, a mających wpływ na ich zasoby wodne – na podstawie 

baz danych o poborach wód wg pozwoleń wodnoprawnych oraz baz danych z urzędów 

marszałkowskich o wysokości opłat za korzystanie z wód,  również informacje 

z ankietyzacji gmin,  

9)  piętrzenie jezior i zbiorników. 

W tym ostatnim przypadku należy zdawać sobie sprawę, że zmiany zachodzące w ekosystemie 

jeziornym pod wpływem podpiętrzenia wód zależą nie tylko od wysokości piętrzenia, ale też od 

długości trwania poszczególnych stanów wody i pory roku w której woda jest retencjonowana. 

Stosunkowo wysokie, ale krótkotrwałe piętrzenie wczesną wiosną, często obserwowane w 

warunkach naturalnych, ma nieporównanie mniejszy wpływ na stan ekologiczny jeziora niż 

kilkumiesięczne piętrzenie późną wiosną i w lecie tylko o 30 cm (Gołdyn 1990). Do każdego 

przypadku należy podchodzić indywidualnie, ponieważ w zależności od nachylenia terenu różny 
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będzie obszar zalanego obrzeża, różna objętość retencjonowanej wody i jej stosunek do 

dotychczasowej objętości jeziora. Duże znaczenie ma też charakter zlewni, z której spływa woda do 

jeziora, ze względu na dostarczany ładunek zanieczyszczeń. W każdym przypadku niezbędne jest  

więc przygotowanie przynajmniej uproszczonego raportu oddziaływania na środowisko, choć 

Rozporządzenie RM z dn. 9.XI.2004 (Dz.U. 257, poz. 2573) nakłada obowiązek wykonania raportu 

jedynie w przypadku retencjonowania od 10 mln. m3 wody lub gdy wysokość piętrzenia sięga co 

najmniej 5 m.  Wykonanie takich ekspertyz dla każdego planowanego do podpiętrzenia jeziora 

wykracza poza ramy tego opracowania. Informacja o planach podpiętrzenia zawarta w opisie jeziora 

powinna jednak wskazywać na konieczność wykonania oceny jego oddziaływania, niezależnie od 

skali przedsięwzięcia.  

Ze względu na brak dostępu do danych o obecności i położeniu gruntów 

zmeliorowanych w zlewniach jezior i zbiorników, w tym zdrenowanych, a także o stanie 

urządzeń melioracyjnych (co pierwotnie było planowane), zagadnienie to nie zostało 

uwzględnione w analizach. 

Na funkcjonowanie jeziora ogromny wpływ ma sposób prowadzenia gospodarki rybackiej. 

Zarybianie wydaje się mieć nawet większy wpływ na stan ichtiofauny jezior niż inne 

oddziaływania antropogeniczne. Obecnie prawo do rybackiego korzystania z wód 

przekazywane jest wyłącznie użytkownikowi wyłonionemu w drodze postępowania 

konkursowego, wskazanego w odpowiednich przepisach. Dyrektor RZGW ogłasza konkurs na 

oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, celem wyboru podmiotu gwarantującego 

prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej na wodach obwodu. Gospodarka ta musi 

polegać na wykorzystaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, 

w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, 

z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym 

gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa (Kasperek-Kawałek, 

Kiedryński, 2008). Jedną z trzech jednostek uprawnionych do opiniowania operatów 

rybackich jest IRŚ, który w latach 1998-2008 zaopiniował 1315 operatów. Składane do 

zaopiniowania operaty charakteryzuje szereg  niedoskonałości i uchybień, zarówno 

formalnych jak i merytorycznych. W grupie tych ostatnich wymienia się (Falkowski, 2008): 

− przy opisie stosunków hydrobiologicznych jeziora brakuje podstawowych informacji, 

np. o warunkach termiczno-tlenowych. Autorzy, nawet jeśli przedstawiają obszerny 

opis warunków hydrobiologicznych, to nie wiążą wpływu poszczególnych czynników 

z prowadzeniem gospodarki rybackiej. 

− charakterystyka ichtiofauny, przedstawiona w operacie, ogranicza się często do 

składu jakościowego i wyliczenia występujących gatunków, 

− podawane planowane nakłady na  zarybianie często są nierealne i nie mają nic 

wspólnego z prowadzeniem gospodarki rybackiej. 
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Tak więc operaty rybackie, obecnie przesyłane do zaopiniowania, w znacznej mierze nie 

mogą być podstawą do rzetelnej oceny gospodarki rybackiej prowadzonej na jeziorach, 

pomijając już fakt, że analiza  operatów (zakładając, że jakaś ich część dostarcza 

wartościowych danych) wymagałaby znacznie więcej czasu, niż przeznaczono na realizację 

projektu. Z tego względu w opracowaniu wykorzystano tylko publikowane dane rybackie 

oraz wyniki własnych badań ekspertów zaangażowanych w projekt.  

Odrębnego komentarza wymaga zagadnienie jakości i użyteczności danych o punktowych 

źródłach zanieczyszczeń, udostępnionych na potrzeby niniejszego projektu. W ostatnich 

latach na terenach pojeziernych oddawanych jest do użytku bardzo wiele nowych 

oczyszczalni ścieków, a stare są modernizowane lub następuje poprawa ich eksploatacji. 

Z roku na rok wzrasta udział ścieków oczyszczanych biologicznie z chemicznym strącaniem 

fosforu, co ma ogromne znaczenie dla ochrony jezior. Jednakże najnowsze dostępne dane 

o punktowych źródłach zanieczyszczeń z Urzędów Marszałkowskich oraz przekazane przez 

regionalne zarządy gospodarki wodnej  mogły być wykorzystane na potrzeby projektu 

w ograniczonym stopniu z następujących powodów: 

− nie wskazano odbiornika ścieków – nie wiadomo więc, czy źródło znajduje się w zlewni 

jeziora, czy poza nią, 

− nie jest znany rodzaj ścieków odprowadzanych z poszczególnych źródeł, ani ilość 

odprowadzanych ścieków, 

− ładunki lub stężenia zanieczyszczeń, jeśli w ogóle pojawiają się w zestawie danych, 

często nie obejmują fosforu i azotu, 

− w niektórych przypadkach wątpliwości budzą podane ilości odprowadzanych ścieków, 

− udostępnione wykazy punktowych źródeł zanieczyszczeń nie są pełne. Na ogół brakuje 

informacji o  niewielkich źródłach, jak ośrodek rekreacyjny, budynek mieszkalny, czy 

szkoła. Biorąc pod uwagę, specyfikę jezior (systemy prawie zamknięte, w których raz 

wprowadzone zanieczyszczenia wchodzą w obieg materii) systematyczna dostawa 

nawet niewielkich ilości biogenów ma znaczenie dla jakości wód i powodować może 

lokalne (w litoralu) niekorzystne zmiany elementów biologicznych, takich jak makrofity, 

czy makrofauna bezkręgowa.  

Zatem ocena zagrożenia wód jezior ze strony punktowych źródeł zanieczyszczeń 

przedstawiona w opracowaniu jest z pewnością dalece niedoskonała. Sytuacja nie zmieni się 

do czasu, gdy bazy danych będą zawierały nieprecyzyjne, albo jedynie wyrywkowe dane, 

które nie mogą być podstawą rzetelnej oceny sytuacji. 

Podobnie jak w odniesieniu do punktowych źródeł zanieczyszczeń, dysponowano dość 

przypadkowymi informacjami dotyczącymi ferm hodowlanych w zlewniach jezior. Ponieważ 

wykonawca nie dysponował oficjalnymi danymi, źródłem wiedzy o fermach, istniejących w 

zlewniach jezior, była przede wszystkim ankietyzacja gmin oraz znajomość terenu ekspertów 

realizujących projekt na terenie poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.  
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Ze względu na duży zakres opracowania (ponad 1200 jezior i zbiorników na terenie całej 

Polski) niektóre elementy presji oceniano w oparciu o dane obrazowe (zdjęcia lotnicze, 

zobrazowania satelitarne).  Analizie podlegały: stopień zarośnięcia brzegu jeziora/zbiornika 

roślinnością szuwarową, stopień porośnięcia strefy przyległej do linii brzegowej (bufor) 

roślinnością drzewiastą i krzewiastą, która ogranicza dopływ biogenów ze spływów 

obszarowych z terenu zlewni, lokalizacja pomostów, obiektów turystycznych i innych, 

mogących stanowić zagrożenie dla jakości wód, usytuowanie zabudowy względem linii 

brzegowej jeziora/zbiornika. 

Dokładne rozpoznanie terenowe, w czasie przewidzianym na realizację pracy, nie było 

możliwe, dlatego autorzy opracowania podjęli decyzję o pozyskaniu dodatkowych danych 

posiłkując się formą wywiadu i ankiety telefonicznej. Ankieta przeprowadzona została  z 

pracownikami Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędów Gmin oraz Starostw, na terenie 

których występują jeziora. Następnie dane te były uszczegóławiane i weryfikowane 

w oparciu o informacje uzyskane od właścicieli jezior, dzierżawców, gospodarstw rybackich, 

nadleśnictw oraz pracowników Parków Krajobrazowych. Ankieta zawiera szczegółowe 

pytania, mające na celu zidentyfikowanie presji w zlewniach jezior i zbiorników wodnych. 

Dopuszczalna była również możliwość wysyłki i zwrotu ankiety drogą elektroniczną na 

życzenie respondenta.  

W tabeli stanowiącej załącznik nr 3 przedstawiono tematykę przeprowadzanej ankiety wg 

kategorii (I, II itd.). 

Dane pochodzące z ankietyzacji były traktowane z dużą ostrożnością. Na znaczną część pytań 

ankietowych odpowiedź brzmiała „brak danych” lub „nie dotyczy”. Zdarzało się, że 

odpowiedzi dotyczące tego samego jeziora, udzielane przez dwa lub trzy ankietowane 

podmioty były ze sobą sprzeczne. W przypadku jednego z jezior, dla którego dokonano 

analizy wiarygodności ankiety i skonfrontowano informacje uzyskane z  Urzędu Gminy 

z danymi uzyskanymi od użytkownika, analizą map i zdjęć satelitarnych na stronie 

Geoportalu, stron internetowych na kilku innych portalach, oceniono, że 62 % odpowiedzi 

w ankiecie było wiarygodnych, natomiast 16 % mylących (Gołdyn, informacja ustna). 

Jednocześnie ankiety były niejednokrotnie jedynym źródłem informacji o presjach, które 

nie mogłyby zostać zidentyfikowane na podstawie materiałów udostępnionych na potrzeby 

projektu przez regionalne zarządy gospodarki wodnej. W dużej liczbie przypadków dane 

z ankietyzacji  były JEDYNYM źródłem jakichkolwiek  informacji o jakości wód jeziora. Tak 

więc, pomimo zastrzeżeń co do jakości tak pozyskanych informacji, autorzy Projektu stoją na 

stanowisku, że ogromny wysiłek włożony w przeprowadzenie ankiet nie był zmarnowany. 

Ponadto, informacje na temat jezior i zbiorników wodnych pozyskiwano, podczas spotkań 

przedstawicieli Wykonawcy w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska. Po 

uzyskaniu informacji o zakresie możliwych do udostępnienia danych przekazywane one były 

także za pomocą korespondencji w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. 
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

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

4.5 Procedura oceny nasilenia presji na jeziora/zbiorniki (szacowanie ładunków azotu 

i fosforu powstających w zlewniach jezior/zbiorników)  

Obszarowe ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej 

zagospodarowania szacowano przyjmując następujące jednostkowe współczynniki eksportu, 

ustalone na podstawie danych literaturowych, głównie z terenu Polski: 

Tabela 5. Wartości jednostkowych ładunków biogenów w zależności od sposobu użytkowania terenu 

Sposób użytkowania zlewni  Ładunek jednostkowy (kg/ha/rok) 

N P 

lasy 1,5 0,1 

pola orne i tereny o rozproszonej 

zabudowie 

w 11 województwach o mniejszej 

presji * 

w 5 województwach o wyższym 

nawożeniu i zasobności gleb ** 

 

9,0 

 

12,0 

 

0,3 

 

0,4 

łąki i pastwiska  

w 11 województwach o 

mniejszym nawożeniu * 

w 5 województwach o większym 

nawożeniu** 

 

3,0 

 

4,5 

 

0,2 

 

0,3 

środowiska podmokłe 1,5 0,1 

ugory 3,0 0,2 

zabudowa zwarta  6,0 0,9 

opad atmosferyczny*** 12,9 0,35 

* - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-
pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie 

**- województwa: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, opolskie i wielkopolskie 

*** - ładunek odnoszony jest do powierzchni jeziora  
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W przypadku punktowych źródeł zanieczyszczeń, istniejących w zlewni jezior/zbiorników, 

ładunki substancji biogennych z nich pochodzące szacowano na podstawie danych 

udostępnionych przez Zleceniodawcę. Jak już wcześniej zaznaczono, dane te są 

niekompletne, a w wielu przypadkach nie dają możliwości oszacowania ładunków azotu 

i fosforu. Gdy dostępna była informacja o ilości odprowadzanych ścieków, ale stężenia 

biogenów nie były podane, przyjmowano następujące wartości stężeń N i P w ściekach: 

 

oczyszczalnie poniżej 100 000 RLM 

oczyszczalnia biologiczna – 2,8 mgP/l oraz 20 mgN/l 

oczyszczalnia z PUB -  1,5 mgP/l oraz 15 mgN/l 

oczyszczalnie poniżej 2000 RLM – 5 mgP/l oraz 30 mgN/l 

oczyszczanie mechaniczne – 10 mgP/l  oraz  45 mgN/l 

 

Wartości te wyprowadzono na podstawie danych literaturowych (Błaszczyk 2009) oraz 

analizy dostępnych danych (AKPOŚK 2008) o efektach oczyszczania ścieków w różnej 

wielkości  oczyszczalniach ścieków w Polsce, stosujących różne sposoby oczyszczania 

ścieków. 

 

Przy szacowaniu ładunku związków biogennych powstających w innych źródłach punktowych 

przyjęto następujące założenia: 

Zrzuty ze stawów rybnych.  Jeśli znana była objętość wód odprowadzanych do jeziora ze 

stawów rybnych, to żeby określić ładunek biogenów dostających się z tego źródła, 

przyjmowano następujące stężenia  N i P:  

Tabela 6. Stężenia N i P w zrzutach ze stawów rybnych 

rodzaj stawu Stężenie N (mg/l) Stężenie P (mg/l) 

Staw przepływowy* 3,2 0,2 

Staw nieprzepływowy** 6,8 0,8 

* - Staw przepływowy – równa objętość odprowadzanych wód w kolejnych miesiącach roku 

** - Staw nieprzepływowy – woda spuszczana tylko w okresie jesiennym 

 

Jeśli w dostarczonych danych brak było informacji o wielkości zrzutu ze stawów rybnych 

zwracano na to uwagę w opisie lub też szacowano ładunek przez zmierzenie powierzchni 

stawów w Geoportalu, przemnożenie przez głębokość (1,5 m) i przez wskaźnikowe stężenia 

N i P z powyższej tabeli. 
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Jeśli do jeziora odprowadzane były kolektorem ścieki deszczowe o znanej objętości, do 

wyliczenia ładunku przyjmowano stężenie P = 0,2 mgP/l i stężenie N = 1 mgN/l. 

W przypadku ścieków deszczowych, które nie są zbierane kolektorami, ładunki N i P 

powstające w zlewni ujęte są w innych kategoriach sposobu użytkowania zlewni: „tereny 

o zabudowie rozproszonej” i „zabudowa zwarta”.  

Wody popłuczne, wody z odwodnień górniczych, solanki nie były uwzględniane. 

 

Powstający w zlewni ładunek przestrzenny i ze źródeł punktowych przeliczany był na 

powierzchnię jeziora i wyrażany w g/m2. Wartość ta służyła do orientacyjnej oceny udziału 

ładunków azotu i fosforu pochodzących z różnych źródeł w zlewni. Należy zwrócić uwagę, że 

wyliczane ładunki biogenów są ładunkami powstającymi w zlewni (potencjalnymi), 

a nie ładunkami faktycznie zasilającymi wody jezior. Ze względu, przede wszystkim, na brak 

odpowiednich danych o jakości cieków związanych z jeziorem/zbiornikiem, a także 

o spływach powierzchniowych ze zlewni bezpośredniej nie było możliwe określenie 

rzeczywistych ładunków docierających do wód jezior. Dla niektórych jezior (np. dla jezior 

w zlewni Krutyni – Pojezierze Mazurskie) istnieją dane literaturowe o ładunkach fosforu 

ogólnego docierającego do jezior (Hillbricht-Ilkowska i Kostrzewska-Szlakowska, 1996). 

Porównanie tych wartości z ładunkami fosforu powstającymi w zlewniach i oszacowanymi 

w niniejszej pracy (przy różnych założeniach przyjętych w obu projektach i różnych 

przedziałach czasowych objętych analizą) pokazuje jednak, że są one zbliżone. 

Ostateczna interpretacja stopnia zagrożenia jeziora uwzględniała jego naturalną podatność 

na degradację. 

Dla oszacowania wartości ładunków ze źródeł punktowych powstających w zlewni całkowitej 

zbiorników antropogenicznych, przyjęto podejście zaproponowane dla jezior, jednak z uwagi 

na występowanie znacznej wielkości zlewni w przypadku zbiorników zaporowych, przyjęto że 

dla zbiorników o zlewni całkowitej większej niż 2000 km2, zastosowane zostanie uproszczone 

podejście. Polega ono na analizowaniu w omawianych przypadkach jedynie zrzutów ścieków 

odprowadzanych bezpośrednio do zbiornika. Dla zbiorników o zlewni całkowitej ≤ 2000 km2, 

analizie poddawane są zrzuty ścieków występujące w zlewni całkowitej zbiornika. 

4.6 Określanie warunków korzystania z wód i ograniczeń w użytkowaniu zlewni dla 

jezior/zbiorników zdegradowanych lub mogących ulec degradacji  na skutek 

zidentyfikowanych presji 

Analiza zgromadzonych materiałów o każdym jeziorze pozwoliła na wskazanie tych, które 

uległy degradacji oraz tych, dla których istnieje niebezpieczeństwo jej wystąpienia, o ile nie 

zostaną podjęte odpowiednie działania zapobiegawcze. Dla każdego jeziora wskazano 

odpowiednie rozwiązania polegające na określeniu działań koniecznych do podjęcia (w tym 

działań rekultywacyjnych), szczególnych warunków korzystania z wód  i ograniczeń w 
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użytkowaniu zlewni, których celem jest przywrócenie do odpowiedniego stanu jezior 

i zbiorników zdegradowanych oraz dla zapobieżenia degradacji tych z nich, których stan jest  

co najmniej dobry, ale w wyniku oddziaływań antropogenicznych może  ulec pogorszeniu.  

„Działania naprawcze – głównie działania rekultywacyjne” to wskazanie konieczności 

rekultywacji, bądź innych działań, które z mocy prawa powinny mieć miejsce, a nie mają. 

Warunki korzystania wód są to inne ograniczenia konieczne dla utrzymania/poprawy stanu 

wód. Warunki te i ograniczenia dotyczyły głównie gospodarki rolnej, w tym 

zagospodarowania strefy kontaktu woda-ląd. Panuje zgodna opinia ekspertów, że w 

zlewniach jezior Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej powinien być stosowany obligatoryjnie. 

Podstawowe zapisy Kodeksu, ściśle związane z problematyką ochrony wód, zostały zebrane 

w odrębnym dokumencie, stanowiącym Załącznik 1 do opracowania. W opisach 

poszczególnych jezior zawarto w związku z tym odwołania do tego Załącznika, celem 

uniknięcia przywoływania  w każdym przypadku szczegółowych zapisów. Pozostałe warunki i 

ograniczenia, zebrane w Katalogu warunków korzystania z wód dla jezior i zbiorników 

(Załącznik nr 2), dotyczyły zagadnień wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (w tym 

kanalizacja obszarów przyjeziornych), gospodarki rybackiej, leśnej, wykonywania urządzeń 

wodnych, mogących powodować zmiany stanu hydromorfologicznego jezior i zbiorników 

wodnych, wykorzystania turystycznego i rekreacyjnego jezior i zbiorników, poborów wód i 

obniżania poziomu wód w jeziorach i zbiornikach. Grupa VI Katalogu (INNE) zawiera działanie 

które powinno być wdrożone w przypadku uznanych za zdegradowane bądź zagrożonych 

degradacją jezior i zbiorników, tj. konieczność opracowania warunków korzystania z wód 

zlewni, opartych na przeprowadzeniu szczegółowego bilansu wodno- gospodarczego. 

Działanie to jest konieczne do wprowadzenia dla każdego zdegradowanego, bądź 

zagrożonego degradacją jeziora i zbiornika, dlatego nie zostało wpisane w poszczególnych 

kartach ocen.  

W przypadku pewnej liczby jezior/zbiorników poprawa ich stanu możliwa będzie po 

zastosowaniu działań rekultywacyjnych, które z kolei warto podejmować dopiero po 

wyeliminowaniu dopływu zanieczyszczeń ze zlewni. Wybór odpowiedniej metody 

rekultywacji i parametrów procesu możliwy jest po bardzo dokładnym rozpoznaniu stanu 

wód jeziora/zbiornika i osadów dennych (wykonanie specjalistycznych badań) oraz innych 

cech zbiornika, które są niezbędne do przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie rekultywacji. Oczywiste jest, że 

opracowanie szczegółowej koncepcji rekultywacji jeziora/zbiornika jest samo w sobie 

poważnym projektem i nie jest objęte zakresem niniejszej pracy. Wskazane w opracowaniu 

jeziora, których rekultywacja, zdaniem ekspertów, doprowadzi do  poprawy ich stanu 

ekologicznego, powinny stać się poligonem szeroko zakrojonych badań, równolegle 

z działaniami ograniczającymi dopływ zanieczyszczeń. 

Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku silnie zeutrofizowanych jezior,  

charakteryzujących się dużą podatnością na degradację (ze względu na naturalne, 

niekorzystne cechy morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe) uzyskanie dobrego stanu 
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wód może okazać się niemożliwe, nawet po wdrożeniu działań ochronnych w zlewni, a 

podejmowanie działań rekultywacyjnych może być nieuzasadnione. W takich przypadkach 

rekomendowane działania ochronne mogą jedynie zahamować postępującą degradację. 

Określenie czasu powrotu jeziora do stanu dobrego po wdrożeniu działań ochronnych, czy 

też rekultywacyjnych  jest niezwykle trudne, zwłaszcza, gdy dane o stanie jeziora są skąpe. W 

jeziorach zanieczyszczenia kumulują się, głównie w osadach dennych. Osady denne jezior 

eutroficznych są źródłem związków biogennych oddawanych do wód jezior jeszcze przez 

bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń (zjawisko wewnętrznego zasilania 

jeziora biogenami).  Dowodów na długotrwałość procesów poprawy jakości wód jezior po 

eliminacji zanieczyszczeń dostarczają przykłady opisane w literaturze naukowej. Np. czas 

niezbędny do osiągnięcia docelowego stanu jeziora Varese (Włochy, Lombardia) oceniono na 

25-30 lat (Premazzi i in. 2003). Znacząca poprawa jakości małego (ok. 60 ha), bardzo 

płytkiego  jeziora Barton Broad (Anglia) zaobserwowana została 15-20 lat po zredukowaniu 

ładunków fosforu dostających się do zbiornika (Phillips et al. 2005). Analiza wieloletnich 

danych dla 35 jezior różniących się m.in. położeniem geograficznym, głębokością, stanem 

troficznym i innymi cechami naturalnymi oraz poddanymi różnej presji, wskazała, że w 

następstwie redukcji obciążenia ich wód fosforem, trwałą poprawę jakości wód większości 

zbiorników zaobserwowano po 10-15 latach (Jeppesen et al. 2005), choć niekoniecznie musi 

to oznaczać osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego.  Wprowadzenie dobrych praktyk 

rolniczych w zlewni amerykańskiego jeziora Okeechobee (Floryda) zaowocowały poprawą 

jakości wód po około 10 latach (Daroub i in. 2009). Z opisu stanu prac rekultywacyjnych 

prowadzonych na jeziorach w Polsce,  przedstawionego przez  J. Jankowskiego (2007) 

wynika, że działaniom takim w 2007 r. poddane były 44 jeziora. Oprócz Jeziora Kortowskiego, 

rekultywowanego od 1956 r., na liście znajdują się 2 jeziora rekultywowane od lat 

siedemdziesiątych, 17 jezior, których rekultywację rozpoczęto w latach osiemdziesiątych, 

czyli przed 20-30 laty. Efektywność prowadzonych rekultywacji jest raczej niezadowalająca, 

głównie z powodu niespełnienia podstawowego wymogu, jakim jest odcięcie dopływu 

zanieczyszczeń do rekultywowanego zbiornika ze źródeł punktowych i obszarowych.  

Znane są też przykłady dość szybkiej poprawy jakości wód po odcięciu dopływu 

zanieczyszczeń do jeziora. W jeziorze Washington po przerwaniu dopływu ścieków w końcu 

lat sześćdziesiątych XX wieku stężenie fosforu w ciągu kilku lat wróciło do poziomu z lat 30-

tych. Sytuacja taka możliwa jest wyłącznie w przypadku jeziora względnie czystego (Kajak 

1998). Jezioro Washington w momencie podjęcia radykalnych działań ochronnych 

reprezentowało  stan z pogranicza mezo- i eutrofii. W jeziorach silnie zeutrofizowanych, z 

jakimi mamy do czynienia w Polsce, na reakcję trzeba czekać  wiele lat. Na skutek przerwania 

dopływu ścieków stężenie biogenów w wodach jeziora ulega zmniejszeniu, ale długo 

pozostaje jeszcze wystarczająco wysokie, aby powodować zakwity glonów. Obserwowane w 

Polsce w ostatnich latach działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń do jezior (liczne 
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inwestycje, modernizacja oczyszczalni) spowodowały znaczny spadek stężenia fosforu w 

jeziorach polskich w końcu lat dziewięćdziesiątych, ale nie spowodowały jednoczesnego 

znacznego spadku zawartości chlorofilu (Cydzik, Soszka 2003), na który, jak widać,  trzeba 

jeszcze poczekać wiele lat. Reakcja jezior  i zbiorników na podejmowane działania ochronne 

w dużym stopniu zależy od naturalnej podatności na degradację, warunkowanej cechami 

morfometrycznymi, hydrograficznymi i zlewniowymi. Z pewnością szybszej poprawy jakości 

wód można się spodziewać w przypadku zbiorników odpornych na degradację, z tym że 

w dużych jeziorach poprawa będzie wolniejsza w porównaniu do tempa zmian zachodzących 

w jeziorach małych. Wskazany przy opisie każdego jeziora, znajdującego się w stanie gorszym 

niż dobry, czas powrotu do stanu co najmniej dobrego, jest czasem orientacyjnym, 

ustalonym przez eksperta na podstawie wiedzy o funkcjonowaniu jezior, własnych 

doświadczeń i danych z piśmiennictwa. Zastosowanie obliczeń modelowych do oszacowani 

czasu powrotu do stanu dobrego kilkuset jezior i zbiorników w kraju  wymagałoby, przede 

wszystkim, odpowiednich danych (których brakuje)  oraz  czasu wykraczającego poza ramy 

niniejszego projektu. 

Przy określaniu działań ochronnych niezbędnych do podjęcia w zlewniach jezior i zbiorników, 

w celu utrzymania/poprawy ich stanu ekologicznego, uwzględniano potrzeby ekosystemów 

od wód zależnych, wykorzystując wyniki opracowania „Ekosystemy lądowe pozostające 

w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów 

dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego Warty)”. Wskazane w w/w pracach: stan 

ekosystemów od wód zależnych, identyfikacja występujących presji oraz wskazane kierunki 

działań naprawczych i zapobiegawczych nie kolidują z rekomendowanymi działaniami 

i ograniczeniami w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników i użytkowaniu ich zlewni. 

 

Jako podsumowanie pracy przedstawiono syntetyczne wykazy jezior, w obrębie każdego 

RZGW, zawierające informacje o stanie ekologicznym jeziora, kategorii podatności na 

degradację według SOJJ, obciążeniu wód jeziora ładunkami biogenów oraz o konieczności 

wprowadzenia warunków korzystania z wód. Każde jezioro zostało również zakwalifikowane 

do jednej z trzech następujących kategorii: jezioro niezdegradowane, jezioro zagrożone 

degradacją, jezioro zdegradowane. Jeziora reprezentujące stan ekologiczny bardzo dobry lub 

dobry traktowano jako niezdegradowane. Jeśli są one poddane silnej presji ze strony zlewni 

i/lub charakteryzują się dużą podatnością na degradację, to z pewnością należą również do 

jezior zagrożonych pogorszeniem stanu. Gdy dostępne wyniki badań monitoringowych 

dotyczyły odległego czasu, a wiedza eksperta lub inne przesłanki wskazują na pogorszenie 

obecnie jakości wód jeziora, mogło być ono zaliczone do gorszej klasy stanu lub do grupy 

jezior zagrożonych degradacją.  Jeziora zdegradowane to jeziora w stanie słabym i złym, a 

także umiarkowanym, jeśli charakteryzują się wysoką kategorią podatności na degradację (III 

lub poza kategorią) i żadne działania ochronne w zlewni nie zostały jeszcze podjęte. 
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Zaliczenie jezior w stanie umiarkowanym do kategorii zagrożonych lub zdegradowanych w 

dużym stopniu uzależnione było od osądu eksperta, zwłaszcza jeśli ekspert dobrze zna 

opisywane jezioro lub dostępne są wieloletnie dane o jakości wód. Niejednokrotnie jeziora w 

stanie umiarkowanym, charakteryzujące się małą podatnością na degradację i niewielką 

presją ze strony zlewni (albo przy podjętych już działaniach naprawczych w zlewni) zaliczano 

do zbiorników zagrożonych, zwłaszcza jeśli przekroczenie dopuszczalnego dla stanu dobrego 

stężenia chlorofilu a było niewielkie i nie towarzyszyły mu niekorzystne wartości innych 

wskaźników. Do kategorii zagrożonych zaliczano też często jeziora, dla których brakowało 

danych monitoringowych, lecz  presja ze strony zlewni lub inne przesłanki wskazywały na 

prawdopodobny gorszy niż dobry stan ekologiczny. 
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Załącznik nr 1.  Warunki korzystania z wód dorzecza w zakresie ograniczania 

niekorzystnego wpływu rolnictwa na jeziora/zbiorniki 

Warunek zasadniczy: 

Obowiązkowe stosowanie KDPR na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej, 

bezpośredniej jeziora/zbiornika, bądź w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora/zbiornika 

(zależnie od jeziora). 

 

Zapisy szczegółowe: 

1) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w pasie 

o szerokości 100 m od brzegu jeziora/ zbiornika, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

 

2) Konieczność przechowywania przez rolników, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora/ zbiornika, pasz soczystych na szczelnych 

podłożach, uniemożliwiających przedostawanie się soków kiszonkowych do wód lub 

do gruntu. 

 

3) W pasie o szerokości 50 m wokół jeziora/ zbiornika nawozy mineralne w postaci stałej 

należy stosować wyłącznie ręcznie. 

 

4) Dawki nawozów naturalnych należy ustalać według zawartości w nich tak zwanego 

azotu działającego. 

 

5) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni jeziora/ zbiornika należy wykonywać 

bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania 

oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych. 

 

6) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni jeziora/ zbiornika należy prowadzić 

rejestr wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych.    
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7) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni całkowitej jeziora/ 

zbiornika. 

8) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora/zbiornika. 

 

9) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika na 

pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

 

10) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

11) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewniach 

bezpośrednich jezior/ zbiorników. 

 

12) Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony.  

 

13) Na terenach równinnych co najmniej 60% powierzchni gruntów ornych, a na terenach 

zagrożonych erozją przynajmniej 75% tej powierzchni powinno przez cały rok 

pozostawać pod okrywą roślinną.  

 

14) Użytki zielone powinny być użytkowane w przemienny sposób, tj. pastwiskowo – 

kośny (dot. miejsc gdzie nie jest zabronione wypasanie zwierząt).  

 

15) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

 

16) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu 

jeziora/zbiornika.  

 

17) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora/zbiornika. 

 

18) Nakaz wykonywania zabiegów uprawowych w zlewniach bezpośrednich 

jezior/ zbiorników w kierunku równoległym do brzegów jeziora/ zbiornika.  

 

19) Nakaz trwałego zalesienia, zakrzaczenia lub zadarnienia gruntów w pasie 15 m wokół 

jeziora/ zbiornika.   
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20) Zakaz stosowania sprzętu agrolotniczego na gruntach położonych w odległości do 

1000 m od brzegu jeziora/ zbiornika. 
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Załącznik nr 2. Katalog warunków korzystania z wód dla jezior i zbiorników 

 

GRUPA I : GOSPODARKA ŚCIEKOWA W ZLEWNI 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi na 

szczególne uwarunkowania lokalne (np. jeziora i zbiorniki wodne podatne na 

eutrofizację). 

2) Zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wskazanych w warunkach 

jezior/ zbiorników. 

3) Zakaz wprowadzania wód chłodniczych, których temperatura przekracza +26oC (albo 

naturalną temperaturę wody) do wskazanych w warunkach jezior/ zbiorników. 

4) Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe, roztopowe lub chłodnicze 

dopuszczone do wprowadzenia do wskazanych w warunkach jezior/ zbiorników. 

5) Założenie oczyszczalni hydrobotanicznych przed ujściem ścieków opadowych lub 

roztopowych do jeziora/ zbiornika. 

 

GRUPA II : W ZAKRESIE ROLNICZEGO GOSPODAROWANIA W ZLEWNI 

6) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej, bezpośredniej jeziora/ zbiornika, bądź w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora/ zbiornika (zależnie od jeziora/ zbiornika). 

7) Zakaz lub ograniczenie stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości … 

(np. 50 lub 100 m) od brzegu jeziora/ zbiornika. 

8) Zakaz lokalizowania nowych ujęć wody na jeziorze/ zbiorniku wodnym. 

9) Ograniczenie wielkości poborów wody z jeziora/ zbiornika wodnego przez 

poszczególnych użytkowników z zachowaniem priorytetowości poborów wody na 

danym obszarze. 

10) Zakaz lokalizowania nowych ujęć wody na cieku zasilającym jezioro/ zbiornik wodny. 

11) Ograniczenie wielkości poborów wody z cieku zasilającego jezioro/ zbiornik wodny 

przez poszczególnych użytkowników z zachowaniem priorytetowości poborów wody 

na danym obszarze. 

12) Zakaz lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych ujmujących warstwy wodonośne 

zasilające jezioro/ zbiornik wodny. 

13) Ograniczenie wielkości poborów wód podziemnych z ujęć wód eksploatujących 

warstwy wodonośne zasilające jezioro/ zbiornik wodny. 
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GRUPA IV: W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA ZASOBÓW JEZIORA/ ZBIORNIKA WODNEGO, INNEGO 

NIŻ POBÓR WODY I ZRZUTY ŚCIEKÓW 

14) Ograniczenie rekreacyjnego wykorzystania wód jeziora/ zbiornika. 

15) Zakaz poruszania się po jeziorze/ zbiorniku łodzi motorowych. 

16) Ograniczenie poruszania się po jeziorze/ zbiorniku łodzi motorowych do niezbędnego 

minimum (jedynie służby ratunkowe). 

17) Przeprowadzenie weryfikacji instrukcji gospodarowania wodą na piętrzonym jeziorze/ 

zbiorniku, uwzględniającej wymagania zachowania odpowiedniego stanu wód oraz 

ekosystemów od wód zależnych. 

18) Zmiana gospodarczego wykorzystania wód jeziora/ zbiornika, w celu poprawy jakości 

wód oraz stanu ekosystemów od wód zależnych, np. zmiana struktury doboru 

gatunkowego zarybiania. 

19) Zakaz wędkarskiego użytkowania jeziora/ zbiornika. 

20) Ograniczenie wędkarskiego użytkowania jeziora/ zbiornika, zwłaszcza wędkowania z 

zanęcaniem ryb. 

21) Zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze/ zbiorniku. 

22) Zakaz bądź ograniczenie spustu wody ze stawów hodowlanych zlokalizowanych 

powyżej jeziora/ zbiornika (zmiana technologii odłowu ryb). 

23) Spust wody ze stawów hodowlanych zlokalizowanych powyżej jeziora/ zbiornika, 

tylko i wyłącznie poprzez najniżej położony staw, pełniący rolę osadnika. 

24) Wyłączenie kompleksu stawów hodowlanych bądź ich części, zlokalizowanych 

powyżej jeziora/ zbiornika, z intensywnej gospodarki rybackiej (zakaz dokarmiania). 

25) Zakaz lub ograniczenie chowu lub hodowli ryb w stawach hodowlanych w zlewni 

powyżej jeziora/ zbiornika. 

 

GRUPA V: W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OTOCZENIA JEZIORA/ 

ZBIORNIKA WODNEGO 

26) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ zbiornika. 

27) Zadarnienie pasa o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola 

uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ zbiornika. 

28) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności).    

29) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana w 

istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora/ zbiornika. 
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GRUPA VI: INNE 

30) Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni dla zdegradowanych i zagrożonych 

degradacją jezior i zbiorników. 

Załącznik nr 3.  Zakres pytań ankietyzacyjnych 

I. WŁASNOŚĆ/DZIERŻAWA 

1. Kto jest:  

Właścicielem 

Dzierżawcą 

Użytkownikiem jeziora 

 

II. GOSPODARKA KOMUNALNA/INFRASTRUKTURA 

1. Czy nad jeziorem położone są miejscowości (miasta? wsie?) 

Miasta (nazwa i wielkość) 

Wsie (nazwa i wielkość) 

  

2. Czy miejscowości położone nad jeziorem są skanalizowane? 

Jeśli nie, to jak i gdzie wywożone ścieki? 

Jeśli tak, to w jakim stopniu? 

  

3. Jeśli jest oczyszczalnia, to: 

Gdzie jest zlokalizowana?  

Jakie ścieki są oczyszczane? 

Co jest odbiornikiem ścieków?  

Stopień oczyszczania (mechaniczna/chemiczna/biologiczna) 

Czy jakiekolwiek ścieki odprowadzane są do jeziora?  

Jeśli tak, to w którym miejscu (bezpośrednio/do dopływu/odpływów/w jakiej odległości od 

jeziora/lokalizacja zrzutu) 
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4. Jak blisko zabudowa miejscowości dochodzi do brzegu jeziora? 

Czy zachowany jest pas nieogrodzony 2 metry od brzegu? 

Czy dla gminy uchwalony jest plan miejscowy? 

Czy są w nim ograniczenia na zabudowę nad jeziorem? 

Czy ją w nim wskazane obszary zabudowy turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora?  

W jakim stopniu tereny przeznaczone w planie są wykorzystane (tzn. z jaką skalą zabudowy nad jeziorem 

należy się jeszcze liczyć)? 

  

5. Czy są wykonane/planowane inwestycje gminne nad jeziorem? 

Uporządkowanie terenu?  

Rekreacja zorganizowana? 

Infrastruktura żeglarska (pomosty, przystanie, mariny)? 

  

6. Czy w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jeziora przebiegają drogi utwardzone (asfalt, beton)?  

Czy są odwadniane do jeziora? 

Czy spływy z dróg są oczyszczane w separatorach (substancje ropopochodne)? 

  

III. INFRASTRUKTURA WYPOCZYNKOWA/TURYSTYKA 

1. Czy jezioro jest użytkowane rekreacyjnie? 

W jaki sposób? 

Czy nad jeziorem znajdują się ośrodki rekreacyjne? 

Jak duże? 

Gdzie są rozmieszczone? 

Czy nad jeziorem występuje indywidualna zabudowa wypoczynkowa (domki)? 

Jeśli tak, to czy jest rozproszona czy zwarta? 

Jak ma rozwiązane kwestie odprowadzania nieczystości? 

  

2. Czy nad jeziorem znajdują się pola biwakowe, namiotowe, campingi etc.  
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Ile? 

Jak rozmieszczone? 

Jak rozwiązane są kwestie odprowadzania nieczystości, wywozu śmieci? 

  

3. Czy nad jeziorem jest rozwinięta agroturystyka?  

Ile miejsc noclegowych? 

Skala zjawiska? 

  

4. Czy nad jeziorem występują plaże rekreacyjne?  

Jak dużo (% linii brzegowej)? 

Jak rozmieszczone (rozproszone czy skoncentrowane)? 

  

5. Czy są sformułowane/obowiązują zasady zabudowy brzegu jeziora? 

Odległość zabudowy stałej od brzegu jeziora? 

Odległość ogrodzeń od linii brzegowej? 

  

IV. PERCEPCJA JAKOŚCI WODY  

1. Czy mieszkańcy wskazują na uciążliwości związane z jakością jeziora: 

Czy jakość wody jest dobra/zła? 

Czy woda jest przejrzysta/mętna? 

Czy woda wydziela nieprzyjemne zapachy? 

Czy zdarzają się śnięcia ryb? Jak często? 

Czy zdarzają się zakwity? Jak często? 

Czy nad jeziorem obserwowane śmieci, odpady, wysypiska, inne zanieczyszczenia?  

Czy w obrębie jeziora występują różnice w jakości wody (np. zakwity tylko w określonych miejscach, 

lokalne zanieczyszczenia etc.)? 

  

2. Czy ktoś przyjeżdża badać wodę (uczelnie, WIOŚ)? 
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V. ROLNICTWO 

1. Czy w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora znajdują się pola uprawne? 

Jeśli tak, jak blisko dochodzą do linii brzegowej? 

Co jest uprawiane? - uprawa intensywna czy ekstensywne nieużytki zielone?  

Czy dostępne są informacje o stosowaniu nawozów sztucznych? 

Czy są stosowane? 

W jakich ilościach? 

  

2. Czy obserwowany jest wypas bydła w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora?  

  

VI. FERMY 

1. Czy w pobliżu jeziora znajdują się fermy, tuczarnie i podobne zakłady nastawione na produkcję 

zwierzęcą? 

Jeśli tak: 

Jakie? 

Gdzie są położone? 

W jakiej odległości od jeziora? 

Czy funkcjonowanie zakładu ma bezpośredni wpływ na wody jeziora? 

Czy odpady z zakładu (gnojowica etc.) wylewane są na pobliskie pola? 

Czy gnojówka/gnojowica są przechowywane w prawidłowy sposób?  

Czy odczuwana jest uciążliwości fermy?  

  

VII. GOSPODARKA RYBACKA/POŁOWY 

1. Czy na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka? 

Jeśli tak, to przez które gospodarstwo rybackie?  (kontakt) 

Czy jezioro jest zarybiane? 

  

2. Czy obserwowane są połowy rekreacyjne?  

Jak intensywne? 
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3. Czy w okolicy jeziora występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne z wodami jeziora?  

Czy na jeziorze lub dopływach prowadzona jest sadzowa hodowla ryb? 

W którym miejscu?  

Kto ją prowadzi? (kontakt) 

  

VIII. LEŚNICTWO 

1. Czy w ostatnich latach nad jeziorem prowadzono wycinki, zręby zupełne?  

2. Czy wycinano drzewa i krzewy rosnące bezpośrednio nad wodą? W jakim celu? 

3. Czy prowadzono zalesianie?  

4. Czy prowadzone nawożenie lasów, które może oddziaływać na jezioro? 

5. Czy stosowane są insekty/pestycydy, które mogą mieć wpływ na jezioro? 

  

IX. INNE ZAGROŻENIA  

1. Czy w bezpośrednim otoczeniu jeziora występują inne zagrożenia:  

Stacje benzynowe? 

Składowiska śmieci? 

Składowiska innych odpadów? 

Wyrobiska, zakłady górnicze? 

  

X. SIEDLISKA/OTOCZENIE  

1. Czy brzegi jeziora są przekształcone? 

  

2. Jaki procent długości brzegu został przekształcony? 

W tym: procent długości brzegu zabudowanego (beton, gabiony, płyty, ścianki, inne umocnienia) 

W tym: procent długości brzegu zniszczonego (rozjeżdżony, wyrobiska, wysypiska, zniszczona roślinność) 

  

3. Czy brzegi jeziora są łatwo dostępne? 
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4. Czy brzegi są łagodne czy strome?  

Jaka jest orientacyjna wysokość skarp?  

  

5. Czy wokół jeziora zachowane są naturalne bufory ochronne: 

Zadrzewienia, zakrzewienia? 

Tereny podmokłe, lasy łęgowe? 

  

6. Czy wokół jeziora występuje trzcinowisko? Jak obfite? 

Czy obserwowane jest/prowadzone wycinanie trzcinowisk?  

  

7. Czy w jeziorze występuje roślinność podwodna? Jak obficie? 

Czy obserwowane wycinanie, wygrabianie roślinności podwodnej?  

  

8. Czy na jeziorze gniazdują kormorany? 

Jeśli tak, to ile kolonii (skala zjawiska)? 

  

9. Czy obserwowano bobry?  

Czy zwierzęta istotnie przekształcają brzegi jeziora? 

  

XI. FORMY OCHRONY 

1. Czy jezioro położone jest na obszarze chronionym?  

Jakim?  

Czy w związku z tym obowiązują jakieś ograniczenia w użytkowaniu?  

Czy jezioro objęte jest strefą ciszy? 

Czy na jeziorze dopuszczona jest żegluga na silnikach spalinowych?  

  

2. Czy dostępne są opracowania przyrodnicze dla jeziora, gminy, obszaru (monografie przyrodnicze? 
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Jeśli tak, to kto je opracowywał? 

Kontakt do osób opracowujących waloryzacje przyrodnicze 

  

XII. DZIAŁANIA REKULTYWACYJNE 

1. Czy na jeziorze prowadzone były/są działania rekultywacyjne? 

Kiedy? 

Jakie? Na czym polegały? 

Kto je prowadził? 

Od kogo można uzyskać bardziej szczegółowe informacje? 

  

2. Czy dno jeziora było bagrowane?  

  

XIII. REGULACJE/PRZEKSZTAŁCENIA HYDROLOGICZNE 

1. Czy na jeziorze występują/obserwowane są zmiany poziomu wód?  

Jak duże? 

Jak często? 

Regularne czy incydentalne?  

Przyczyny rzeczywiste lub prawdopodobne 

  

2. Czy występują jazy? zapory?  

  

3. Czy są prowadzone pobory wód podziemnych, które mają wpływ na poziom wód w jeziorze? 

4. Czy w okolicy jeziora prowadzone są działania, które mogą powodować zmianę poziomu wód jeziora 

(leje depresyjne, drenaż wód)? 

  

XIV. INNE POTENCJALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI  

1. Gdzie jeszcze można poszukiwać informacji o jeziorze?  

2. Kontakt do gospodarstwa rybackiego 

3. Kontakt do WOPR 
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4. Państwowa Straż Rybacka 

5. WIOŚ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceny JCWP jezior 

i zbiorników sztucznych



 

 



 

  

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia Wisły od dopływu spod Bogucina 

do Wdy (GD01) 
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Jezioro CHEŁMŻYŃSKIE 

ID  20451 

ID hydrograficzne 2938221 

 

Lokalizacja: 53°10,4'N, 18°39,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01), w obszarze RZGW 

Gdańsk. Pod względem administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     271,1 ha  

Głębokość maksymalna  27,1 m 

Głębokość średnia   6,1 m    

Objętość    16451,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 3404,1 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Chełmżyńskie posiada powierzchnię 271,1 ha. Pod względem genetycznym 

jezioro należy do typu rynnowego. Linia brzegowa jeziora jest kręta, cechuje się 

występowaniem szeregu zatok i półwyspów. Ukształtowanie form misy jeziornej jest jednak 

ubogie. Strefa litoralu jest wąska i łagodnie przechodzi w profundal. Największe 

przegłębienie położone jest w południowym plosie jeziora. Całkowita wymiana wód w misie 

jeziornej następuje w około 3 lata, co jest wartością korzystną z hydrologicznego punktu 

widzenia. Sieć wodną jeziora Chełmżyńskiego stanowią cieki sztuczne i rowy melioracyjne 

odwadniające zbierające wody z terenu zlewni. 
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2. Ocena jakościowa 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 28,1 IV 

ESMI 0,42 II 

Przezroczystość (SD)[m] 2,4 I-II 

% O2 w hypolimnionie 3,9 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 458 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,09 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,08 I-II 

 Stan ekologiczny 

jeziora 
 słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 6,1 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,78 4 

Stratyfikacja wód [%] 8 4 

 P dno czynne/V epi.  0,11 2 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,2 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,57 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,92 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

 i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 
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Słabe cechy morfometryczne i zlewniowe wpływają na dużą podatność jeziora 

Chełmżyńskiego na degradację. Wysoka produktywność biologiczna wynikająca ze znacznego 

obciążenia wód  substancją biogenną powoduje osiągnięcie słabego stanu ekologicznego 

wód podczas ostatnich badań monitoringowych przeprowadzonych w 2008 roku. Równie 

słabą ocenę końcową, według systemu oceny jakości jezior, otrzymało podczas badań 

monitoringowych w 2006 i 2000 roku. Niekorzystny wpływ na oceny stanu wód ma silne 

odtlenienie naddennych warstw wód, wywołujące uwalnianie z osadów dodatkowej puli 

biogenów. Gospodarka rybacka na jeziorze Chełmżyńskim jest prowadzona, a jego wody 

zostały sklasyfikowane do typu karpiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy      

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 
o zabudowie 

rozproszonej 

2688,37 24195,33 806,51 78,97 85,17 84,37 

Lasy  175,13 262,7 17,51 5,14 0,92 1,83 

Łąki  i pastwiska 27,91 83,73 5,58 0,82 0,29 0,58 

Zbiorniki wodne 402,47 - - 11,82 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 96,86 290,58 19,37 2,85 1,02 2,03 

Zabudowa zwarta 13,36 80,16 12,02 0,39 0,28 1,26 

Opad atmosferyczny 271,1 3497,19 94,89  12,31 9,93 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 28409,69 955,89 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 3,53 10,48 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 3,53 10,48 

 

Niekorzystne warunki środowiskowe występujące w zlewni jeziora Chełmżyńskiego, 

m.in. przewaga agralnego wykorzystania gruntów, sieć melioracyjna stanowiąca główne 

źródło zasilania wód zbiornika oraz powszechne do końca XX-wieku „rabunkowe” 

eksploatowanie zasobów wodnych jeziora, miało decydujący wpływ na odnotowywany 

obecnie słaby stan jakości zbiornika. Ładunek dostarczany do misy jeziora przewyższył 

zdolności samo regulacyjne zbiornika, przyczyniając się do zaistnienia wysokiego poziomu 

trofii. Wąska strefa buforowa roślinności wokół linii brzegowej, ulegająca ciągłej 

fragmentaryzacji przez nowo powstałą zabudowę letniskową, przyczyniła się do znacznego 

zmniejszenia przechwytywanej przez nią materii allochtonicznej. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Chełmżyńskiego przez bardzo długi czas poddawane były presji 

ze strony człowieka. Początkowo presja ta związana była z typowo rolniczym charakterem 

zlewni. Z czasem jednak zaczęto wykorzystywać wody zgromadzone w misie jeziora 

Chełmżyńskiego do procesu technologicznego pobliskiej cukrowni. Miało to bardzo 

negatywny skutek, w postaci zakłócenia bilansu wodnego w misie jeziornej. 

Obecnie „rabunkowe” pobory wód uległy zaprzestaniu, lecz echa tego wpływu będą odbijać 

się w stanie ekologicznym i trofi wód jeziora jeszcze przez długi czas. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą inaktywacja fosforu 

w osadach dennych, połączona z natlenianiem hipolimnionu i/lub odprowadzeniem wód 

naddennych w okresach stratyfikacji. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

65 

 
 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

2) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

3) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

5) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 25 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, 

6) Rozbudowa strefy buforowej w rejonie głównego dopływu do jeziora oraz 

pozostałych cieków zasilających jezioro,  

7) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

8) Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe i roztopowe dopuszczone 

do wprowadzenia do jeziora, 

9) Założenie oczyszczalni hydrobotanicznych przed ujściem ścieków opadowych 

lub roztopowych do jeziora, 

10) Ograniczenie wielkości poborów wody z jeziora, 

11) Zakaz lokalizowania nowych ujęć wody na jeziorze, 

12) Zakaz poboru wód jeziora do celów nawodnień rolniczych. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro LIKIECKIE 

ID  20061 

ID hydrograficzne 279411 

 

Lokalizacja: 53º49’14”N, 19º50’34”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01), w obszarze RZGW 

Gdańsk. Pod względem administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     46,4ha 

Głębokość maks.    1m 

Głębokość średnia    0,3m 

Objętość     151,1 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,9km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Likieckie jest bardzo płytkim jeziorem przepływowym. Zasilane jest przez 

niewielkie cieki bez nazwy, zaś wypływa z niego rzeka Mień.  

Kształt jego jest mocno wydłużony ze wschodu na zachód. Linia brzegowa jest mało 

urozmaicona. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w zlewni jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 35,2 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,6 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 282 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 4,86 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,154 III-V 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 0,3 non 

V jez./L [tys.m3/m] - - 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 3,47 non 

Wymiana wody (%) 690 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 52,3 non 

Zagosp. zlewni bezp. <60% lasów,  

<60% gruntów ornych 

II 

Średnia  3,5 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Likieckiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1993 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu umiarkowanego. Parametry fizyko-chemiczne również nie mieściły się 

w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego,  z wyjątkiem przewodności.  

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako ekstremalnie podatne na degradację – 

poza kategorią. Wszystkie oceniane parametry z wyjątkiem zagospodarowania zlewni 

oraz wymiany wody osiągają wartości poza kategorią. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

178,47 1606,23 53,54 19,37 46,50 34,97 

Lasy  559,73 839,60 55,97 60,75 24,30 36,56 

Łąki  i pastwiska 20,05 60,15 4,01 2,18 1,74 2,62 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 116,67 350,01 23,33 12,66 10,13 15,24 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 46,40 598,56 16,24 

 

17,33 10,61 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 3454,55 153,10 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,33 7,45 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,33 7,45 

 

Ponad 60% zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy. Reszta tego obszaru to tereny rolnicze. 

Grunty orne z zabudową rozproszoną zajmują około 20% powierzchni zlewni. Grunty orne 

jednak są odpowiedzialne za większość ładunku azotu produkowanego w zlewni. 

Natomiast z terenów leśnych pochodzi większość fosforu. 

 W 100m strefie buforowej wokoło jeziora dominują ugory oraz lasy, jednak występują 

tu również grunty orne dochodzące bardzo blisko brzegu jeziora.  

Bezpośrednio nad jeziorem nie ma zabudowy mieszkalnej, nie jest ono również 

wykorzystywane rekreacyjnie. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, ekstremalnie podatne na degradację.  

Wprawdzie ocena stanu została przeprowadzona na podstawie danych monitoringowych 

sprzed kilkunastu lat, jednak ze względu na brak odporności jeziora na wpływy z zewnątrz 

wynikający z jego cech morfometrycznych, a także wpływ rolniczego użytkowania zlewni, 

można przypuszczać, że nie nastąpiła w tym okresie znacząca poprawa stanu wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu 

jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. Jednak z uwagi na ekstremalną podatność jeziora 

na degradację, osiągnięcie dobrego stanu może okazać się niemożliwe. 
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Jezioro ŁĄKIE 

ID  20063 

ID hydrograficzne 2794219 

 

Lokalizacja: 52°53,8'N, 19°22,3'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01), w obszarze RZGW 

Gdańsk. Pod względem administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     110,2 ha  

Głębokość maksymalna  16,3 m 

Głębokość średnia   5,5 m    

Objętość    6081,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 5045,79 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Łąkie położone jest w środkowej części Pojezierza Dobrzyńskiego. Posiada ono 

powierzchnię 110,2 ha i objętość toni wodnej na poziomie 6081,2 tys.m3. Misa jeziora 

zlokalizowana jest w równoleżnikowo przebiegającej rynnie polodowcowej. Jej dno jest słabo 

urozmaicone. Maksymalne przegłębienie znajduje się w zachodniej części rynny. 

Litoral całego zbiornika wodnego cechuje się małym nachyleniem. Jezioro zasilanie jest 

kilkoma dopływami, prowadzącymi wody z północnej części zlewni. Odpływ wód znajduje się 

w środkowej części południowego brzegu jeziora. Całkowita wymiana wody retencjonowanej 

w misie jeziornej trwa ponad jeden rok. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 25,1 IV 

ESMI 0,52 II 

Przezroczystość (SD)[m] 1,4 >II 

% O2 w hypolimnionie 1,05 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 372 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,65 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,09 I-II 

 Stan ekologiczny 

jeziora 
 słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,56 4 

Stratyfikacja wód [%] 4,5 4 

 P dno czynne/V epi.  0,1 1 

Wymiana wody (%) 90 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 8 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 6,93 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolniczo-

leśna 

0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

Ze względu na korzystne cechy zlewniowe jezioro Łąkie zaliczone zostało do grupy 

zbiorników słabo podatnych na degradację wód. Na podstawie wyników monitoringowych z 

2003 roku stan ekologiczny określony został jako słaby. Decydujący wpływ na otrzymaną 

ocenę miała wysoka produktywność wód, przyczyniająca się do ograniczenia miąższości 
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warstwy fotycznej oraz niekorzystne warunki tlenowe w warstwie naddennej wód. Ocena 

jakości wód, przeprowadzona w oparciu o system oceny jakości jezior, wskazuje we 

wszystkich okresach badawczych (1996 oraz 1987) na słabą – III klasę czystości. Gospodarka 

rybacka na jeziorze Łąkie jest prowadzona, a zostało ono zaliczone do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1113,78 10024,02 334,13 22,07 52,05 37,4 

Lasy  2295,68 3443,52 229,57 45,5 17,88 25,69 

Łąki  i pastwiska 316,03 948,09 63,21 6,26 4,92 7,07 

Zbiorniki wodne 180,37 - - 3,57 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 1139,93 3419,79 227,99 22,59 17,76 25,52 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 110,2 1421,58 38,57 

 

7,38 4,32 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 19257 893,46 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,81 17,48 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,81 17,48 

 

W zlewni całkowitej jeziora Łąkiego brak jest dominującego typu użytkowania terenu. 

Lasy pokrywające 45% terenu stanowią równowagę dla gruntów ornych (22%) i ugorów 

(22%). Mimo równowagi powierzchniowej, dostawa związków biogennych pochodzi 

w większości z terenów rolniczych (50% azotu i 37% fosforu). Materia allochtoniczna dostaje 

się do misy jeziora Łąkiego głównie za pomocą skoncentrowanych spływów 

powierzchniowych z północnozachodniej części zlewni. Strefa buforowa wokół jeziora 

nie powstrzymuje powierzchniowego spływu materii. Gospodarka ściekowa na terenie 
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zlewni jest  uregulowana. Jednak rozproszona zabudowa letniskowa oraz kąpielisko stanowią 

presję rekreacyjną na wody jeziora. 

 

 Ocena końcowa 

Wody jeziora Łąkiego charakteryzują się słabym stanem ekologicznym wód. Główny 

wpływ na zaistniały stan ma znaczna dostawa materii allochtonicznej z terenu zlewni, 

powodująca wzrost produktywności biologicznej wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Nie dotyczy. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Zmiana rybackiego wykorzystania wód jeziora, w celu utrzymania stanu wód poprzez 

zmianę struktury doboru gatunkowego zarybiania, 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

4) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

5) Modernizacja gospodarki ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora, 

6) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na uwarunkowania morfometryczne i zlewniowe aktualny stan jeziora jest 

stanem stabilnym.  
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Jezioro SARNOWSKIE 

ID  20062 

ID hydrograficzne 2794212 

 

Lokalizacja: 52°56,4'N, 19°20,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01), w obszarze RZGW 

Gdańsk. Pod względem administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     52,0 ha  

Głębokość maksymalna  6,0 m 

Głębokość średnia   3,3 m    

Objętość    1708,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1410,22 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Sarnowskie położone jest w środkowej części Pojezierza Dobrzyńskiego. 

Posiada ono powierzchnię 52 ha i objętość toni wodnej na poziomie 1708,2 tys.m3. 

Misa jeziora zlokalizowana jest w równoleżnikowo przebiegającej rynnie polodowcowej. 

Jezioro posiada płaską misę jeziorną, bez żadnych przegłębień i progów. Najgłębsze miejsce 

jeziora znajduje się w jego zachodniej części. Jezioro posiada kilka sezonowo funkcjonujących 

dopływów w północnej części zlewni, a misa jeziora Sarnowskiego stanowi obszar źródłowy 

dla Kanału Łąkie – jedynego skoncentrowanego odpływu powierzchniowego zbiornika. 

Woda ulega całkowitej wymianie w ciągu jednego roku hydrologicznego. 
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2.Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 20,4 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,2 I-II 

O2 nad dnem 0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 375 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,58 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,06 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,3 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,27 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,13 2 

Wymiana wody (%) 100 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 7,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,57 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

Ze względu na niekorzystne cechy morfometryczne jezioro Sarnowskie zaliczone zostało 

do grupy zbiorników podatnych na degradację. Ocena stanu ekologicznego, zgodna 

z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonana na podstawie badań 

monitoringowych z 2003 roku, wskazuje na stan umiarkowany. Na obniżenie końcowej 

oceny wpływ miały niekorzystne warunki tlenowe. Analizując wyniki poprzednich serii 

monitoringowych przeprowadzonych w 1991 i 1996 roku, zauważyć można stabilny stan 

wód. Klasyfikacja troficzna wskazuje wody jeziora Sarnowskiego jako eutroficzne. Świadczą o 

tym deficyty tlenowe, zaczynające się już na głębokości 3 m. Niekorzystna jest również 

dostawa rozpuszczonych soli mineralnych oraz związków organicznych. Wody jeziora 

zasobne są również w związki azotu, które przyczyniają się do wzrostu żyzności wód i tym 

samym wzmożonej produktywności biologicznej jeziora. Gospodarka rybacka na jeziorze 

Sarnowskim jest prowadzona, a zostało ono zaliczone do typu sandaczowego. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
293,62 2642,58 88,09 20,82 51,03 38,19 

Lasy  870,65 1305,98 87,07 61,74 25,22 37,75 

Łąki  i pastwiska 14,69 44,07 2,94 1,04 0,85 1,27 

Zbiorniki wodne 59,58 - - 4,22 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 171,68 515,04 34,34 12,17 9,95 14,89 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 52 670,8 18,2 

 

12,95 7,89 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 5178,47 230,63 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,44 9,96 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,44 9,96 

 

Zlewnia jeziora Sarnowskiego zdominowana jest przez lasy – głównie iglaste. Grunty orne, 

zajmujące około 20% powierzchni zlewni występują w postaci płatów 

w północnowschodniej części zlewni. Presja rolnicza wraz z ładunkiem biogenów 

dostarczanych z zalesionych terenów zlewni wpływa na umiarkowany stan troficzny jeziora. 

Strefa buforowa roślinności naturalnej ogranicza spływ powierzchniowy materii 

allochtonicznej. Rekreacyjne wykorzystanie wód jeziora Sarnowskiego ogranicza się 

do postaci sezonowo funkcjonujących pól namiotowych i rozproszonej zabudowy 

letniskowej. Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jest uregulowana. 
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Ocena końcowa 

Wody jeziora Sarnowskiego odpowiadają umiarkowanemu stanowi ekologicznemu. 

Pomimo ograniczenia wpływu agralnego na jego wody, koncentracja związków biogennych 

obserwowana jest na podwyższonym poziomie. Również obciążenie związkami 

organicznymi, głównie pochodzenia autochtonicznego, wpływa na obniżenie jakości wód 

jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Nie dotyczy 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Zmiana rybackiego wykorzystania wód jeziora, w celu utrzymania stanu wód poprzez 

zmianę struktury doboru gatunkowego zarybiania, 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Zakaz zarybiania amurem i tołpygą, 

4) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

5) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

6) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na uwarunkowania morfometryczne i zlewniowe aktualny stan jeziora jest 

stanem stabilnym.  

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

78 

 
 

 

Jezioro SKĘPSKIE WIELKIE 

ID  20066 

ID hydrograficzne 279459 

 

Lokalizacja: 52°51,6'N, 19°19,7'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01), w obszarze RZGW 

Gdańsk. Pod względem administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     120,0 ha  

Głębokość maksymalna  4,0 m 

Głębokość średnia   2,8 m    

Objętość    3349,0 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 13283,37 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Skępskie Wielkie posiada powierzchnię 120 ha i objętość misy jeziornej 

na poziomie 3349,0. Zbiornik o kształcie owalnym, posiada lekko wydłużony równoleżnikowo 

kształt. Głębokość maksymalna osiąga 4,0 m i zlokalizowana jest w środkowej części jeziora. 

Strefa litoralu jest płaska i łagodnie przechodzi w słabo urozmaicone dno. Całkowita 

wymiana wody w misie zachodzi niemal 5 razy do roku, co wskazuje na silnie przepływowy 

charakter jeziora. Odpływ wód z jeziora regulowany jest jazem, a sam zbiornik jest 

podpiętrzony o 40 cm, co ma znikomy wpływ na jakość wód jeziora. Oś hydrograficzną 

jeziora stanowi rzeka Mień – stanowiąca główny dopływ jeziora. Oprócz tego zbiornik 

przyjmuje wody mniejszym dopływem, prowadzącym wody z północnozachodniej części 

zlewni.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 34,9 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,1 I-II 

O2 nad dnem 5,5 I-II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 366 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,23 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,12 I-II 

 Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2,8 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,59 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,36 4 

Wymiana wody (%) 480 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 39,7 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów >60% 

gruntów ornych 

2 

Średnia  3,43 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,71 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-leśno-

rolnicza 

0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

Ze względu na niekorzystne cechy morfologiczne i hydrologiczne jezioro Skępskie Wielkie 

zaliczone zostało do zbiorników o skrajnej podatności na degradację. Znaczne obciążenie 
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wód substancją organiczną i mineralną przedstawia się w podwyższonych wartościach ChZT-

Cr oraz przewodnictwa elektrolitycznego. Również zawartość związków azotu 

w powierzchniowej warstwie wód jest niekorzystna. Skutkuje to wzmożoną produktywnością 

biologiczną i ograniczeniem zasięgu strefy fotycznej do około 1 m. Ocena stanu 

ekologicznego wód, wykonana na podstawie badań monitoringowych z 2002 roku, wskazuje 

na stan umiarkowany. Decydujący wpływ na ocenę miały wysokie wartości chlorofilu „a”. 

Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zostały zaliczone do typu 

sandaczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy      

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

3820,14 34381,26 1146,04 28,76 63,48 47,68 

Lasy  5246,65 7869,98 524,67 39,5 14,53 21,83 

Łąki  i pastwiska 1234,6 3703,8 246,92 9,29 6,84 10,27 

Zbiorniki wodne 645,05 - - 4,86 - - 

Środowiska podmokłe 235,94 353,91 23,59 1,78 0,65 0,98 

Ugory 2100,99 6302,97 420,2 15,82 11,64 17,48 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 120 1548 42 

 

2,86 1,75 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 54159,92 2403,42 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2 45,13 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 2 45,13 

 

W zlewni jeziora Skępskiego Wielkiego brak dominującego typu pokrycia terenu. 

Największa presja ze strony zlewni w dostawie materii biogennej ma jednak miejsce 
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z obszarów o gospodarce agralnej. Ponad 60% azotu i niespełna 50% związków fosforu 

pochodzi właśnie z terenów rolniczych. Do wód jeziora materia allochtoniczna dostaje się za 

pomocą skoncentrowanego spływu powierzchniowego, rzeki Mień i dopływu 

odwadniającego wysoczyznę w północnozachodniej części zlewni. Południowy brzeg jeziora 

otacza szczelny bufor w postaci zadrzewień, jednak północna część brzegów jeziora jest 

słabo chroniona przed materią allochtoniczną z powodu silnej fragmentaryzacji pasa 

buforowego. Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jest uregulowana, a ścieki z największej 

obszarowo miejscowości Skępe, oczyszczane są w oczyszczalni, mającej swój odbiornik poza 

systemem zlewni cząstkowej jeziora Skępskiego Wielkiego. Wykorzystanie wód jeziora 

do celów rekreacyjnych jest niskie, a presję stanowić może jedynie rozproszona zabudowa 

letniskowa wkraczająca w strefę brzegową zbiornika. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Skępskiego Wielkiego należą do eutroficznych. Ocena stanu 

ekologicznego wód, zgodna z wymaganiami RDW, wskazuje na stan umiarkowany. 

Decydujący wpływ za zaistniały stan ma duże obciążenie wód jeziora materią allochtoniczną 

z terenu zlewni. Powoduje ona wzrost żyzności zbiornika, prowadzący do wzmożonej 

produktywności biologicznej wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Rozważyć rekultywację po przeprowadzeniu szczegółowych badań. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

−−−− Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

−−−− Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

−−−− Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

−−−− Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

−−−− Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

−−−− Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe i roztopowe 

dopuszczone do wprowadzenia do jeziora, 

−−−− Założenie oczyszczalni hydrobotanicznych przed ujściem ścieków opadowych 

lub roztopowych do jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia Wisły od Wdy do ujścia (GD02) 
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Jezioro  CHOJEŃSKIE (CHOJNO) 

ID  20595 

ID hydrograficzne 29661 

 

Lokalizacja: 53°15,9'N, 19°17,7'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisła od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     68,1 ha  

Głębokość maksymalna  19,6 m 

Głębokość średnia   6,8 m    

Objętość    4755,3 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1196,15 ha 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Chojeńskie posiada powierzchnię 68,1 ha. Genetycznie należy do typu 

rynnowego. Misa zbiornika jest silnie urozmaicona morfometrycznie. Południowa część 

rynny, przedzielona wyraźnym progiem tworzącym podłużna wyspę, posiada głębokość 

maksymalną niespełna 20 m. Litoral jest stromy i stosunkowo wąski. Północna część jeziora 

cechuje się już mniejszymi głębokościami i mniejszym spadkiem litoralu. Przez jezioro 

przepływa rzeka Lutryna, która na odpływie regulowana jest zastawką, gwarantującą stały 

poziom wody jeziora Chojeńskiego. Korzystnie przedstawia się procent wymiany wód jeziora 

w ciągu roku, wynoszący 30%. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 45,5 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 334 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,9 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,08 >II 

 Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 6,8 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,77 4 

Stratyfikacja wód [%] 21,6 2 

 P dno czynne/V epi.  0,06 1 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,9 1 

Zagosp. zlewni bezp. <60% lasy  

<60% grunty orne 

2 

Średnia  1,86 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,32 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i zasilania jeziora 

 

 

Podatność jeziora Chojeńskiego na degradację osiąga dobrą – II kategorię podatności. 

Korzystne warunki morfometryczne, hydrologiczne i zlewniowe decydują o przyznanej 

ocenie. Jezioro charakteryzuje się silnie niekorzystnymi warunkami tlenowymi. Odtlenienie 
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naddennej warstwy wód, powoduje uwalnianie fosforu z osadów dennych oraz kumulację 

siarkowodoru. Wysoka koncentracja związków biogennych powoduje wzmożoną 

produktywność biologiczną wód. Wynikający z tego bujny rozwój fitoplanktonu, znacząco 

ogranicza zasięg strefy fotycznej. Ocena stanu ekologicznego, wykonana w 2004 roku,  

wskazuje na zły stan wód jeziora Chojeńskiego. Stan czystości jeziora Chojeńskiego, ulega 

wahaniom w zależności od warunków hydrologicznych. Ostatnia ocena jakości wód, 

dokonana po ustabilizowaniu poziomu wód jeziora, wskazuje się być stanem względnie 

trwałym. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do 

typu sielaowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i osforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy      

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
958,32 8624,87 287,5 80,12 88,34 87,48 

Lasy  134,96 202,45 13,5 11,28 2,07 4,11 

Łąki  i pastwiska - - - - - - 

Zbiorniki wodne 83,88 - - 7,01 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 18,99 56,89 3,8 1,59 0,58 1,16 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 68,1 878,49 23,84 

 

9 7,25 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 9762,79 328,63 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,48 14,34 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,48 14,34 

 

Zlewnia całkowita jeziora Chojeńskiego zdominowana jest przez grunty orne. Tereny te 

dostarczają decydujący procent całkowitego ładunku biogenów z terenu zlewni (ponad 85%). 
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Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jest uregulowana, zanieczyszczenia komunalne 

odprowadzane są do oczyszczalni w Brodnicy, mającej swój odbiornik poza zlewnią jeziora 

Chojeńskiego. Strefa buforowa wokół jeziora jest dobrze rozwinięta i powstrzymuje ładunki 

dostarczane na drodze spływu powierzchniowego. Presję na jakość wód zbiornika stanowi 

wzrost powierzchni pod zabudowę letniskową i rozwój turystyki. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Chojeńskiego odpowiadają złemu stanu ekologicznemu. Za niekorzystny 

stan eutroficzny wód odpowiedzialna jest obszarowa dostawa biogenów, głównie 

generowanych na terenach wykorzystanych rolniczo. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Zarybianie jeziora drapieżnymi gatunkami ryb i odłowy ryb planktonożernych 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

3) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

4) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w zlewni bezpośredniej jeziora, 

5) Egzekwowanie wywożenia ścieków z zabudowy rekreacyjnej, 

6) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, stan eutrofii jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  DŁUŻEK 

ID  20585 

ID hydrograficzne 2965441 

 

Lokalizacja: 53º31’58”N, 19º16’12”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     98,78ha 

Głębokość maks.    14,9m 

Głębokość średnia    7,4m 

Objętość     7434,5 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  4,5km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Dłużek jest odpływowym jeziorem rynnowym. Wypływa z niego ciek o nazwie 

Dopływ z jez. Dłużek. Kształt jeziora jest mocno wydłużony z południowego zachodu 

na północny wschód. Jego długość wynosi ponad 4 kilometry, zaś szerokość jedynie 

do ok. 360 metrów. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Kisielicach w jeziorze występują wahania zwierciadła 

wody spowodowane roztopami. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 5,1 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 3,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,9 III-V 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 387 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,53 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,032 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 7,4 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,8 III 

Stratyfikacja wód (%) 6,3 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,07 I 

Wymiana wody (%) 8 I 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,6 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,14 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Dłużek przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2001 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil 

„a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, ale także parametry fizyko-chemiczne. 

Jedynie zawartość tlenu  w hipolimnionie nie mieściła się w granicach dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Parametry oceny są tutaj mocno zróżnicowane - mieszczą się w granicach od I kategorii 

do poza kategorią. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

695,29 6257,62 208,59 84,59 82,17 83,86 

Lasy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 27,92 83,75 5,58 3,40 1,10 2,24 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 98,78 1274,26 34,57 

 

16,73 13,90 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 7615,64 248,74 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,25 7,71 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,25 7,71 

 

Całą powierzchnie zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze – jest to ok. 85% gruntów 

ornych wraz z zabudową rozproszoną, zaś reszta to nieużytki. Grunty orne są odpowiedzialne 

za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 82% azotu 

oraz 84% fosforu. Udział opadu atmosferycznego wynosi tu po kilkanaście procent.  

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. Wyraźnie widać 

na ortofotomapie pola uprawne dochodzące niemalże do samego brzegu jeziora. 

W odległości kilkuset metrów od jeziora leżą zabudowania wsi Goryń, która nie jest 

skanalizowana. Nad jeziorem również występuje niewielka ilość indywidualnej zabudowy 

wypoczynkowej. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie dobrym, dość podatne na degradację.  

 Bardzo niekorzystne dla jeziora jest zagospodarowanie jego zlewni – jest to zlewnia typowo 

rolnicza. Aby utrzymać dobry stan jeziora niezbędne jest jak największe ograniczenie 

negatywnego oddziaływania rolnictwa. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

3) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej jeziora. 

4) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

5) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika na 

pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

6) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

7) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

8) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

9) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 
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Jezioro  GARDZIEŃ 

ID  20566 

ID hydrograficzne 296113 

 

Lokalizacja: 53º40’34”N, 19º33’19”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     83,08ha 

Głębokość maks.    2,1m 

Głębokość średnia    1,2m 

Objętość     1020,9 m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  9,1km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Gardzień jest przepływowym jeziorem na rzece Osie. Kształt jeziora jest 

mocno wydłużony z południowego zachodu na północny wschód. Jego długość wynosi około 

3,5 kilometra, zaś szerokość zaledwie ok. 300 metrów. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji o poborach 

wód w jego zlewni. 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 14,7 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,4 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 159 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,42 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,1 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

Podatność na degradację 
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Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,2 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,11 III 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,84 non 

Wymiana wody (%) 130 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 8,9 II 

Zagosp. zlewni bezp. 100% lasów ! 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Gardzień przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2004 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil 

„a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, ale także parametry fizyko-chemiczne. Jedynie 

przezroczystość nie mieściła się w granicach dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Zadecydowały tutaj przede wszystkim parametry morfometryczne jeziora, 

natomiast zagospodarowanie zlewni bezpośredniej jest zdecydowanie korzystne. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lasy  616,67 925,01 61,67 88,13 46,33 67,96 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 83,08 1071,73 29,08 

 

53,67 32,04 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 1996,74 90,75 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 
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Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,11 2,40 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,11 2,40 

 

Całą powierzchnie zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy. Oszacowano, iż z lasów pochodzi 

ok. 46% ładunku azotu produkowanego w zlewni oraz około 68% ładunku fosforu. Pozostała 

część jest dostarczana z opadem atmosferycznym. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie dobrym, jednak bardzo podatne na degradację, ze względu na cechy 

morfometryczne. Korzystne natomiast jest zagospodarowanie jego zlewni – jest to zlewnia 

leśna, nie zidentyfikowano na jej obszarze presji antropogenicznych, które mogłyby być 

zagrożeniem dla stanu jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Aby zapobiec pogarszaniu się stanu konieczne jest: 

1) zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew. 

2) wprowadzenie zakazu zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Jezioro położone jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000  - 

PLB280005 Lasy Iławskie. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  GORYŃSKIE 

ID  20583 

ID hydrograficzne 296541 

 

Lokalizacja: 53º32’45”N, 19º14’40”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     194,32 ha 

Głębokość maks.    9,9 m 

Głębokość średnia    3,9 m 

Objętość     7942,4 m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  22,5 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Goryńskie jest odpływowym jeziorem morenowym. Wypływa z niego ciek 

o nazwie Dopływ z jez. Goryńskiego. Linia brzegowa jeziora jest dość urozmaicona, 

na jeziorze znajduje się jedna wyspa. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Kisielicach w jeziorze występują wahania zwierciadła 

wody spowodowane roztopami. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 79 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 535 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,83 III-V 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,083 I-II 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,9 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,67 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,19 III 

Wymiana wody (%) 35 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,8 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,0 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Goryńskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2001 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego 

wartość znalazła się w granicach stanu złego. Wśród parametrów fizyko-chemicznych 

wartość azotu ogólnego przekraczała wartości dopuszczalne dla stanu dobrego.  

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Zadecydowały tutaj zarówno parametry morfometryczne jeziora, 

jak i zagospodarowanie zlewni bezpośredniej, gdzie przeważają grunty orne. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1352,22 12169,94 405,66 68,28 77,04 73,98 

Lasy  121,01 181,51 12,10 6,11 1,15 2,21 

Łąki  i pastwiska 94,90 284,70 18,98 4,79 1,80 3,46 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 218,04 654,13 43,61 11,01 4,14 7,95 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 194,32 2506,73 68,01 

 

15,87 12,40 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 15797,01 548,37 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,28 8,13 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,28 8,13 

 

Prawie całą powierzchnię zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze – jest to ok. 68% 

gruntów ornych wraz z zabudową rozproszoną, występują również łąki i ugory. Lasy 

pokrywają jedynie kilka procent powierzchni zlewni. Grunty orne są odpowiedzialne za 

zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 77% azotu 

oraz 74% fosforu. Udział opadu atmosferycznego wynosi tu po kilkanaście procent.  

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest równie niekorzystne – 

występują tu tylko tereny rolnicze – ponad połowa to grunty orne wraz z zabudową 

rozproszoną, zaś reszta – łąki oraz nieużytki. Wyraźnie widoczne na ortofotomapie są pola 

uprawne dochodzące niemalże do samego brzegu jeziora. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację, zarówno ze względu 

na cechy morfometryczne jak i zagospodarowanie zlewni. Duży udział terenów rolniczych 

w zlewni całkowitej oraz w strefie buforowej jest zdecydowanie negatywnym czynnikiem 

wpływającym na stan jeziora. Istotną presją jest również nieskanalizowana zabudowa 

znajdująca się blisko jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

1) budowa kanalizacji tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu widzenia, 

2) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

1) Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

2) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

3) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

4) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

5) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

6) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

7) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

8) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

9) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika na 

pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

10) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

11) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

12) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

13) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sandaczowego. 
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Jezioro  GRYŹLINY 

ID  20576 

ID hydrograficzne 296521 

 

Lokalizacja: 53º30’00”N, 19º31’28”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     30,42ha 

Głębokość maks.    5,6m 

Głębokość średnia    3,2m 

Objętość     1001,8 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  2,8km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Gryźliny jest dość płytkim jeziorem przepływowym. Wypływa z niego rzeka 

Kakaj, zaś zasilane jest niewielkim ciekiem bez nazwy. Kształt jeziora jest owalny, 

lekko wydłużony ze wschodu na zachód. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Nowym Mieście Lubawskim w jeziorze występują 

wahania zwierciadła wody rzędu kilkudziesięciu centymetrów. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora przepustozastawką. Przy wysokości piętrzenia 0,11m, powierzchnia 

zwiększy się o 1 hektar. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 44,1 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 280 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,12 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,067 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,2 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,37 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,12 II 

Wymiana wody (%) 40 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,8 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Gryźliny przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2005 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość znalazła się 

w granicach stanu słabego. Parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego.  

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Negatywny wpływ mają tutaj przede wszystkim brak stratyfikacji wód, bardzo 

niewielki stosunek objętości jeziora do długości jego linii brzegowej, 

a także zagospodarowanie zlewni bezpośredniej, która jest typowo rolnicza. 

Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy, co oznacza zakaz używania łodzi napędzanych silnikiem. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

220,30 1982,67 66,09 73,01 78,42 76,02 

Lasy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łąki  i pastwiska 19,52 58,55 3,90 6,47 2,32 4,49 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 31,51 94,53 6,30 10,44 3,74 7,25 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 30,42 392,42 10,65 

 

15,52 12,25 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2528,17 86,94 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,29 8,31 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,29 8,31 

 

Całą powierzchnię zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze – jest to ok. 73% gruntów 

ornych wraz z zabudową rozproszoną, występują również łąki i ugory. Grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 78% azotu oraz 76% fosforu. Udział opadu atmosferycznego wynosi tu po kilkanaście 

procent.  

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest równie niekorzystne –– 

ponad 60% to grunty orne wraz z zabudową rozproszoną, zaś reszta – łąki oraz nieużytki. 

Wyraźnie widoczne na ortofotomapie są pola uprawne dochodzące niemalże do samego 

brzegu jeziora. Wzdłuż niemal całej linii brzegowej ciągnie się wąski pas zakrzaczeń. 

Nad jeziorem leży wieś Gryźliby, która nie jest skanalizowana. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. 

Rolnicze zagospodarowanie zarówno zlewni całkowitej jeziora jak i  strefy uforowej jest 

zdecydowanie negatywnym czynnikiem wpływającym na stan jeziora. Istotną presją jest 

również nieskanalizowana zabudowa znajdująca się blisko jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

1) budowa kanalizacji tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu widzenia, 

2) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

6) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

7) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

8) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika na 

pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

9) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

10) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

11) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

12) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Zastosowanie zaproponowanych działań powinno przynieść pierwsze efekty 

w stosunkowo krótkim czasie – ok. 5 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  KAKAJ 

ID  20579 

ID hydrograficzne 296521 

 

Lokalizacja: 53º28’24”N, 19º24’02”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     38,39 ha 

Głębokość maks.    3,5 m 

Głębokość średnia    1,6 m 

Objętość     655,5tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  26,5 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Kakaj jest płytkim przepływowym jeziorem na rzece Kakaj. Kształt jeziora jest 

wydłużony z południowego zachodu na północny wschód. Jego długość wynosi około 

1,5 kilometra, zaś szerokość maksymalnie ok. 300 metrów. 

Brzegi jeziora w większości są zarośnięte pasem roślinności zanurzonej i wynurzonej. 

Dno jeziora jest muliste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora przepustozastawką. Przy wysokości piętrzenia 0,1m, powierzchnia 

zwiększy się o 1 hektar. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 26,7 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 321 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,6 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,09 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,6 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,15 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,64 non 

Wymiana wody (%) 500 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 40,4 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Kakaj przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2005 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość znalazła się 

w granicach stanu umiarkowanego. Parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego.  

Zgodnie z SOJJ jezioro oceniono jako ekstremalnie podatne na degradację – poza kategorią. 

Praktycznie jedynym korzystnym parametrem jest tu zagospodarowanie zlewni 

bezpośredniej która prawie cała pokryta jest lasem, a kilka procent stanowią tereny 

podmokłe. 

Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy, co oznacza zakaz używania łodzi napędzanych silnikiem. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1052,19 9469,73 315,66 37,14 72,70 59,21 

Lasy  1288,41 1932,61 128,84 45,47 14,84 24,17 

Łąki  i pastwiska 42,66 127,99 8,53 1,51 0,98 1,60 

Środowiska podmokłe 156,55 234,82 15,65 5,53 1,80 2,94 

Ugory 255,08 765,25 51,02 9,00 5,87 9,57 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 38,39 495,23 13,44 

 

3,80 2,52 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 13025,63 533,14 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,39 33,93 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,39 33,93 

 

Większość powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 45%. Grunty orne wraz 

z zabudową rozproszoną to 37% powierzchni zlewni. Oszacowano, iż z gruntów ornych 

pochodzi większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni - ok. 72% ładunku azotu  

oraz około 59% ładunku fosforu.  

Jednak w bezpośredniej bliskości jeziora pokrycie terenu jest znacznie korzystniejsze – 

1000m strefę buforową pokrywają lasy oraz w niewielkiej części tereny podmokłe.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, ekstremalnie podatne na degradację. Korzystne 

natomiast jest zagospodarowanie jego zlewni bezpośredniej, stanowiące jego ochronę przed 
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wpływami z zewnątrz. Nie zidentyfikowano na jej obszarze presji antropogenicznych, które 

mogłyby być zagrożeniem dla stanu jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Ze względu na brak informacji na temat istotnych presji wpływających negatywnie 

na stan jeziora nie ma możliwości zastosowania działań poprawiających ten stan. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew. 

2) wprowadzenie zakazu zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

4) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej jeziora. 

5) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

6) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

7) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

8) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

całkowitej jeziora. 

9) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

10) Zakaz używania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych 

w odległości do 1000 m od brzegów jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Ze względu na dużą podatność na degradację wynikającą przede wszystkim z cech 

morfometrycznych jeziora, należy się spodziewać, iż zaproponowane działania przede 

wszystkim będą zapobiegać pogarszaniu się stanu jeziora. W zlewni bezpośredniej jeziora 

nie zidentyfikowano oddziaływań, których zredukowanie bądź zlikwidowanie wpłynęłoby 

znacząco na poprawę jego stanu. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  KARAŚ 

ID  20575 

ID hydrograficzne 296341 

 

Lokalizacja: 53º33’23”N, 19º28’43”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     362,92ha 

Głębokość maks.    2,8m 

Głębokość średnia    0,6m 

Objętość     2639,1 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  48,1km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Karaś jest bardzo płytkim jeziorem odpływowym. Wypływa z niego rzeka Gać. 

Jaz na rzece Gać przy wypływie z jeziora stabilizuje poziom lustra wody. 

Jezioro podzielone jest na dwa plosa - północne i południowe. Obecnie połączenie między 

nimi jest zarośnięte. Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również 

informacji o poborach wód w jego zlewni. 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 5,7 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 364 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,53 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,09 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 0,6 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,2 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 1,6 non 

Wymiana wody (%) 250 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 18,2 III 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
II 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Karaś przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2004 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil 

„a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość znalazła się w granicach 

stanu bardzo dobrego. Parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych 

dla stanu dobrego, za wyjątkiem azotu ogólnego, którego wartość graniczna przekroczona 

została minimalnie.  

Zgodnie z SOJJ jezioro oceniono jako ekstremalnie podatne na degradację – poza kategorią. 

Praktycznie wszystkie parametry osiągają wartości poza kategorią lub w III kategorii, 

za wyjątkiem zagospodarowania zlewni bezpośredniej. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1533,83 13804,47 460,15 39,41 60,46 52,48 

Lasy  840,37 1260,56 84,04 21,59 5,52 9,58 

Łąki  i pastwiska 753,49 2260,46 150,70 19,36 9,90 17,19 

Środowiska podmokłe 252,41 378,61 25,24 6,49 1,66 2,88 

Ugory 148,67 446,01 29,73 3,82 1,95 3,39 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 362,92 4681,67 127,02 

9,33 

20,51 14,49 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 22831,79 876,88 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,24 6,29 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,24 6,29 

 

Większość powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze – jest to ok. 39% 

gruntów ornych wraz z zabudową rozproszoną, występują również łąki i ugory. Powierzchnia 

lasów to ok. 20%, zaś ponad 6% pokrywają tereny podmokłe.  

Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 60% azotu oraz 52% fosforu.  

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest znacznie korzystniejsze 

– dominują tutaj lasy oraz bagna, nie ma gruntów ornych, zaś łąki to jedynie 8% powierzchni.   

W odległości około 300 metrów od jeziora leży wieś Karaś, która zgodnie z informacją 

uzyskaną w Urzędzie Gminy Iława jest skanalizowana. Jezioro nie jest użytkowane 

rekreacyjnie. 

Brzegi jeziora porasta roślinność szuwarowa. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie dobrym jednak ekstremalnie podatne na degradację. Korzystne dla 

jeziora jest zagospodarowanie jego strefy buforowej, która jest ochroną przed wpływami 

z rolniczej części zlewni. Niemniej jednak, ze względu na konieczność ochrony jeziora 

wskazane jest ograniczenie presji w obszarze zlewni całkowitej jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

3) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

4) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

5) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika na 

pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

6) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Jezioro położone jest w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Natura 

2000 – PLH280003 Jezioro Karaś.  Jezioro jest również rezerwatem przyrody. 

Jest to zarastające jezioro będące miejscem lęgu ptactwa wodnego i błotnego.  

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  KLASZTORNE 

ID  20614 

ID hydrograficzne  296841 

 

Lokalizacja: 53o41’03,6’’N, 19o07’07,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisła od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     75,75 ha 

Głębokość maks.    25,0 m 

Głębokość średnia    7,4 m 

Objętość     5,931 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  19,28 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niezbyt duży zbiornik rynnowy, o kształcie wydłużonym z kierunku NE 

w kierunku SW, położony w dorzeczu rzeki Osy. Linia brzegowa zbiornika jest umiarkowanie 

rozwinięta. Jego dno w części południowo-zachodniej jest urozmaicone, z trzema wyraźnymi 

zagłębieniami. Brzegi misy tej części zbiornika są strome. Zasilają go niewielkie, okresowe 

dopływy (suche w sezonie letnim). Odpływ stanowi niewielki, okresowy ciek uchodzący 

w kierunku południowym, do Jez. Leśnego. Poziom wody w jeziorze jest stabilny. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny wód 

jest dobry (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się niewielką produktywnością i dobrą 

przezroczystością. Zawartość rozpuszczonych substancji nieorganicznych i biogenów 

odpowiadała dobrej jakości wody (minimalne przekroczenie odnotowano dla azotu 

ogólnego). Nasycenie wód hypolimnionu tlenem było bardzo niskie. Wyraźny deficyt tlenu 

występował już w dolnej warstwie skoku termicznego, na głębokości 21 m woda była już 

całkowicie odtleniona. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 8,1 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,6 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 383 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,03 > II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,072 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

b.d. – brak danych 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,4 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,99 3 

Stratyfikacja wód [%] 16,6 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 35 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,14 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita o powierzchni 19,3 km2 jest terenem pagórkowatym 

o deniwelacjach dochodzących do 30 m. Jest to obszar użytkowany głównie rolniczo. 

Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) stanowią głównie grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej (68%) oraz lasy (28%). Brzegi okalające zbiornik są w przeważającej części 

strome i porośnięte lasem. Wysokość skarp dochodzi miejscami do 5 m. Wokół jeziora 

zachowane zostały naturalne bufory ochronne, pas wody w niewielkim stopniu porasta 

trzcinowisko. Część linii brzegowej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych 

i nieużytków zielonych. Nawozy sztuczne stosowane są w niewielkich ilościach. Nad jeziorem 

położona jest częściowo skanalizowana, miejscowość Klasztorek licząca 200 mieszkańców. 

Jej zabudowania dochodzą do 100 m od brzegu jeziora. Jest ona  skanalizowana w 60%. 

Ścieki komunalne odprowadzane są rurociągiem lub wywożone do mechaniczno-biologicznej 
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oczyszczalni w Gardei. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Osa. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie (pomosty, kajaki, 

wędkarstwo). Występuje tu jedynie rozproszona indywidualna zabudowa wypoczynkowa 

(domki letniskowe). Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone lub przepompowywane kanalizacją do oczyszczalni. Na zbiorniku prowadzona 

jest gospodarka rybacka, jest on zarybiany, obserwowane są połowy rekreacyjne (skala 

umiarkowana). Położony jest w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

i objęty jest strefą ciszy. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni 

są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (75% N i 72% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

424,97 3824,73 127,49 68,4 74,5 72,4 

Lasy  172,38 258,57 17,24 27,7 5,0 9,8 

Łąki  i pastwiska 23,93 71,79 4,79 3,9 1,4 2,7 

Opad atmosferyczny 75,75 977,18 26,51 - 19,0 15,1 

Suma [kg/rok] 5 132,27 176,03 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,232 6,78 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,232 6,78 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny wód 

jest dobry (III klasa wg SOJJ). Otoczenie jeziora stanowią głównie grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej (68%). Ponad 70% ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni 

pochodzi z gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej. Brzegi okalające zbiornik są 

w przeważającej części strome i porośnięte lasem, jednak część linii brzegowej znajduje się 

w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych i nieużytków zielonych. Nawozy sztuczne 

stosowane są tu w niewielkich ilościach. Wokół jeziora zachowane zostały naturalne bufory 
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ochronne. Nad jeziorem położone są dwie, częściowo skanalizowane, miejscowości liczące 

łącznie 200 mieszkańców. Jezioro jest w niewielkim stopniu użytkowane rekreacyjnie. 

Występuje tu jedynie rozproszona indywidualna zabudowa wypoczynkowa (domki 

letniskowe). Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Nieczystości gromadzone są 

w zbiornikach bezodpływowych i wywożone lub przepompowywane kanalizacją 

do oczyszczalni. Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka, skala połowów 

rekreacyjnych jest umiarkowana. Położony jest on w obszarze objętym ochroną.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia i 

przechowywania nawozów 
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Jezioro  KUCHNIA 

ID  20624 

ID hydrograficzne 2968939 

 

Lokalizacja: 53°35,4'N, 19°01,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     56,9 ha  

Głębokość maksymalna  5,1 m 

Głębokość średnia   2,3 m    

Objętość    1299,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 26620,32 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Kuchnia jest zbiornikiem o polodowcowej genezie. Rynnowa misa jeziora 

posiada silnie urozmaiconą linię brzegową. Jego powierzchnia wynosi 56,9 ha, a najgłębsze 

miejsce zlokalizowane jest w jego środkowej części. Jezioro posiada silnie przepływowy 

charakter, gdyż całkowita wymiana zgromadzonych w niej wód przebiega około 30 razy 

w ciągu roku. Oś hydrograficzną zbiornika stanowi rzeka Gardęga, wpływająca w jego 

wschodnim basenie, a wypływająca ze zbiornika w południowym. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 143,3 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,6 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 488 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 4,19 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,1 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2,3 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,24 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,25 3 

Wymiana wody [%] 3000 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 217,1 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3,43 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora - - 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia  2 

Grupa 1 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 

 

 

Jezioro Kuchnia cechuje się skrajnie niekorzystnymi cechami morfologicznymi 

i zlewniowymi, wpływającymi na ekstremalną podatność zbiornika na degradację. 

Polimiktyczny charakter jeziora Kuchnia, przy występujących głębokich deficytach tlenowych 

w warstwie naddennej, umożliwia wewnętrzne zasilanie wód w związki biogenne uwalniane 
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z osadów. Biogeny osiągają niekorzystne stężenia również w epilimnionie, gdzie przyczyniają 

się do wzmożonej produktywności biologicznej wód. Z terenu zlewni do wód jeziora 

przedostaje się znaczna dawka mineralnych substancji rozpuszczonych, głównie w okresie 

wiosennym. Ocena stanu ekologicznego, na podstawie badań monitoringowych 

przeprowadzonych w 2006 roku, wskazuje na zły stan wód. W porównaniu z poprzednimi 

seriami monitoringowymi (1999 rok) zauważyć można lekką poprawę stanu troficznego 

jeziora. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

19898,96 179090,62 5969,69 74,75 88,92 67,43 

Lasy  3808,77 5113,16 380,88 14,31 2,84 4,3 

Łąki  i pastwiska 1773,1 5319,3 354,62 6,66 2,64 4,01 

Zbiorniki wodne 681,99 - - 2,56 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 457,5 1372,49 91,5 1,72 0,68 1,03 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 56,9 734,01 19,92 

 

0,36 0,22 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 9166,5 2037 4,55 23,01 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 201396,09 8853,6 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 11,97 337,84 

Ze źródeł punktowych 3,59 16,11 

Suma [g/m2rok] 15,56 353,95 

 

Głównym źródłem allochtonicznej substancji biogennej dostarczanej z terenu zlewni 

całkowitej jeziora Kuchnia są zanieczyszczenia obszarowe, pochodzące z agralnego 

wykorzystania jej terenów. Gardęga, główny dopływ jeziora, doprowadza również wody 
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obciążone ładunkiem fosforu z procesów oczyszczania wód. Strefa buforowa wokół jeziora, 

mająca za zadanie powstrzymywanie materii allochtonicznej z terenu zlewni bezpośredniej, 

jest rozczłonkowana. Rekreacyjne wykorzystanie wód jeziora Kuchnia przejawia się w postaci 

jednego ośrodka wypoczynkowego oraz szeregu skupionych domków letniskowych. Presja ze 

strony rekreacyjnej zabudowy jest jednak ograniczona, gdyż skuteczna gospodarka ściekowa 

prowadzona jest w oparciu o system zbiorników bezodpływowych. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Kuchnia, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

charakteryzują się złym stanem ekologicznym. Zaawansowana eutrofia zbiornika wynika 

z silnej presji ze strony zlewni. Materia allochtoniczna dostarczana dopływem - Gardęgą, 

niesie ze sobą znaczną dawkę substancji biogennych odpowiedzialnych za zły stan troficzny 

zbiornika. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Nie dotyczy 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

5) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

6) Budowa stref buforowych wzdłuż cieków zasilających jezioro, 

7) Stworzenie obszaru buforowego na dopływie Gardęgi, 

8) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

9) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

10) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Poprawa stanu czystości może nastąpić dopiero po ustąpieniu skutków nadmiernej 

eutrofizacji położonego powyżej jeziora Nogat. Z uwagi na uwarunkowania morfometryczne 

możliwości osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego są ograniczone. 
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Jezioro  KUCKI (KLECEWSKIE) 

ID  20617 

ID hydrograficzne  296845 

 

Lokalizacja: 53o38’57,5’’N, 19o06’53,8’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisła od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     124,29 ha 

Głębokość maks.    18,0 m 

Głębokość średnia    5,8 m 

Objętość     10,637 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   32,29 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Osy. Składa się z dwóch połączonych ze sobą 

rynien o łącznej długości ponad 5 km. Część zachodnia zbiornika jest płytsza. W części 

wschodniej znajdują się dwa zagłębienia, z których głębszy osiąga głębokość 18 m. 

Od północy zbiornik połączony jest okresowym dopływem z Jez. Leśnym. Odpływ wód z Jez. 

Kucki następuje okresowo w kierunku południowym do rzeki Gardęgi. Poziom wody 

w jeziorze jest stały, ponieważ reguluje go kanał, którym nadmiar wody odprowadzany jest 

z jeziora do rzeki Gardęgi. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jego najbardziej 

niekorzystne cechy naturalne, które mogą negatywnie wpływać na jakość wód, to niewielki 

udział hypolimnionu w całej objętości zbiornika oraz niewielka objętość misy w stosunku 

do długości linii brzegowej. Zlewnia bezpośrednia jeziora zagospodarowana jest w sposób 

korzystny, roczna wymiana wody w zbiorniku jest umiarkowanie wysoka, a wody zasilające 

akwen są w niewielkim stopniu obciążone biogenami. Zlewnia ma średnie możliwości 

uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). 

Stan ekologiczny wód był dobry, z tendencją do umiarkowanego (II klasa wg SOJJ). 

Koncentracja chlorofilu-a utrzymywała się w górnej granicy dla stanu dobrego. Zawartość 

biogenów i przezroczystość wskazywały na dobrą jakość wody. Warstwy przydenne 
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cechowało słabe natlenienie i wysokie stężenie fosforanów. Wody płytkiego epilimnionu były 

mocno nagrzane i dobrze natlenione. Warstwę skoku termicznego cechował bardzo szybki 

spadek zawartości tlenu do ilości śladowych już na głębokości 6m. Jakość wody 

w poszczególnych odnogach misy była mocno zróżnicowana. Zdecydowanie gorszą jakością 

odznaczały się wody wschodniej, znacznie głębszej odnogi jeziora. Latem w warstwie 

powierzchniowej występował tu wysoki poziom substancji organicznych trudniej 

rozkładalnych, a wody przydenne były wysoko obciążone związkami fosforu i azotu 

amonowego. W sezonie wiosennym odnogi jeziora różniły się także rozmiarem produkcji 

biologicznej: wysokim we wschodniej i umiarkowanym w zachodniej części. Latem poziom 

chlorofilu-a był niski w całym akwenie. Oznaczone organizmy planktonowe były typowe dla 

wód czystych lub miernie zanieczyszczonych. Wiosenny fitoplankton był słabo zróżnicowany 

gatunkowo. W całym zbiorniku masowo rozwinął się jeden gatunek okrzemki. Latem 

odnotowano wzrost różnorodności organizmów, dominowały sinice. W ciągu 14 lat jakość 

wód nie uległa zmianie (II klasa wg SOJJ). Produkcja biologiczna i przezroczystość wody 

pozostały na tym samym poziomie. Stwierdzono nieco niższy stan nasycenia hypolimnionu 

tlenem. Poprawił się stan wód przydennych (niższy poziom substancji organicznych 

i związków fosforu). W stosunku do lat poprzednich powierzchniowe warstwy 

wody charakteryzowały się wyższą ilością ilości materii organicznej i mineralnej, wzrostem 

poziomu związków fosforu. Obniżył się natomiast poziom azotu.  

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 12,8 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,2 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,2 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 420 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,12 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,080 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

125 

 
 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,8 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,75 4 

Stratyfikacja wód (%) 4,5 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,08 1 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,29 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-

Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 17,8 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej  0,64 1 

Spadek zlewni 14,4 2 

Obszary bezodpływowe 36 2 

Typ geologiczny zlewni gliniasta z torfem 0 

Użytk. zlewni rolniczo-leśna 

z zabudową 

2 

Średnia  1,60 

Grupa 3 - zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita o powierzchni 32,3 km2 jest obszarem młodoglacjalnym, w którym 

deniwelacje sięgają 30 m. Stoki misy jeziora są strome. Obszar zlewni buforu 1000 m zajmują 

głównie tereny leśne (66,7%), grunty orne stanowią 28% jej powierzchni i są intensywnie 

wykorzystywane. Pola częściowo dochodzą do linii brzegowej zbiornika. Ze względu na swoje 

walory przyrodniczo-krajobrazowe teren ten w sezonie letnim jest intensywnie 

wykorzystywany do celów rekreacji. Zabudowa rekreacyjna znajduje się na wschodnim 

brzegu wschodniej odnogi jeziora. Znajduje się tu jeden ośrodek wczasowy z kąpieliskiem, 

pole namiotowe i zwarta prywatna zabudowa letniskowa. Ścieki z ośrodka i domków 

wypoczynkowych odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych i wywożone poza teren 

zlewni. Na polu biwakowym są rozstawiane tymczasowo toalety typu 

„Toi Toi”. Na południowym brzegu zbiornika, w rejonie odpływu, usytuowana jest wieś 

Klecewo (150 m od brzegu). Na brzegu wschodnim leży wieś Jaromierz (100-200 m 
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od brzegu). Miejscowości nie są skanalizowane. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

i wywożone lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki. Brzegi zbiornika nie są przekształcone, są łagodne i łatwo 

dostępne. Zachowały się naturalne bufory ochronne z drzew i krzewów porastających brzeg 

jeziora. Roślinność wynurzona występuje tylko miejscami. Roślinność wodna zanurzona 

zajmuje 6% powierzchni zwierciadła wody. Jezioro zaliczane jest do typu leszczowego, 

prowadzona jest na nim gospodarka rybacka. Nie stanowi ono źródła wody przeznaczonej do 

spożycia ani dla przemysłu. Akwen oraz przylegający do niego teren znajdują się w granicach 

Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu 

powstających w zlewni są grunty orne (40% N i 37% P)  i opad atmosferyczny (41% N i 30% 

P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
174,63 1571,70 52,39 28,2 40,4 36,5 

Lasy  413,43 620,15 41,34 66,7 15,9 28,8 

Łąki  i pastwiska 31,35 94,05 6,27 5,1 2,4 4,4 

Opad atmosferyczny 124,29 1603,39 43,50 - 41,2 30,3 

Suma [kg/rok] 3889,29 143,51 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,115 3,13 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,115 3,13 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację. Zlewnia bezpośrednia jeziora 

zagospodarowana jest w sposób korzystny, roczna wymiana wody w zbiorniku jest 

umiarkowanie wysoka, a wody zasilające akwen są w niewielkim stopniu obciążone 

biogenami. Zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania 

jeziora. Obszar zlewni zajmują głównie tereny leśne, grunty orne stanowią 28% jej 

powierzchni. Pola częściowo dochodzą do linii brzegowej zbiornika. Jezioro jest intensywnie 
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wykorzystywane do celów rekreacji. Zabudowa rekreacyjna znajduje się na wschodnim 

brzegu wschodniej odnogi jeziora. Ścieki z ośrodka i domków wypoczynkowych 

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Miejscowości położone nad jeziorem 

nie są skanalizowane. Ścieki gromadzone są w zbiornikach i wywożone lub oczyszczane 

w przydomowych oczyszczalniach. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Akwen oraz przylegający do niego teren znajdują się 

w obszarze chronionym. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni 

są grunty orne i opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód był dobry, z tendencją do 

umiarkowanego. Jakość wody w poszczególnych odnogach misy była mocno zróżnicowana. 

Zdecydowanie gorszą jakością odznaczały się wody wschodniej, znacznie głębszej odnogi 

jeziora. W ciągu 14 lat jakość wód nie uległa zmianie. 

 

Geosystem, w którym niekorzystne dla jeziora warunki zlewniowe są równoważone przez 

wysoką odporność samego jeziora na wpływy z zewnątrz. W efekcie tempo naturalnej 

eutrofizacji wód powinno być umiarkowane. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) wzmożenie działań kontrolnych w zakresie szczelności i wywozu ścieków z domków 

rekreacyjnych i w zabudowie wsi, 

2) ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności).    
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Jezioro  ŁASIŃSKIE 

ID  20611 

ID hydrograficzne 2967219 

 

Lokalizacja: 53°30,8'N, 19°06,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     155,2 ha  

Głębokość maksymalna  5,2 m 

Głębokość średnia   1,5 m    

Objętość    2325,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 3317,27 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Łasińskie posiada powierzchnię 155,2 ha. Położone jest w dnie rynny 

polodowcowej na obszarze sandru. Kształt misy jeziornej jest bardzo urozmaicony. Zachodni 

- najgłębszy basen, posiada silnie nachyloną strefę litoralu. Pozostała część jeziora jest 

bardzo płytka, osiągając głębokość maksymalną lekko ponad 1 m. Cechuje się również 

występowaniem licznych płycizn i wysp. Jezioro posiada jeden dopływ zbierający wody 

z północnego teren zlewni. Odpływ wód z jeziora - regulowany zastawką, następuje Łasinką, 

która odprowadza wody w kierunku południowym. Całkowita wymiana wód w misie jeziora 

Łasińskiego następuje dwa razy do roku, co jest wartością niekorzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 55,7 IV 

ESMI 0,15 III 

Przezroczystość (SD)[m] 0,8 >II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 3,33 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 626 >II 

Azot ogólny  [mg N/l] 3,55 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,16 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
słaby 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 1,5 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,36 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,64 4 

Wymiana wody (%) 210 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 14,6 3 

Zagosp. zlewni bezp. Zabudowa miejska 4 

Średnia  3,71 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,71 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

Jezioro Łasińskie odpowiada najgorszej – wykraczającej poza kategorię podatnością 

na degradację. Niewielka głębokość jezior i tym samym ilość zmagazynowanej wody 

nie równoważą wpływu antropopresji z terenu zlewni jeziora. Hipertroficzne wody jeziora 

Łasińskiego osiągnęły podczas badań przeprowadzonych w 2007 roku, słaby stan 
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ekologiczny. Decydujący wpływ na słabą ocenę miała wysoka produktywność biologiczna 

wód. Związana jest ona z polimiktycznym charakterem zbiornika. Występujące silne 

odtlenienie naddennych warstw wód, powoduje uwalnianie zgromadzonego w osadach 

ładunku biogenów. Wewnętrzna dostawa związków fosforu w połączeniu z dawką materii 

allochtonicznej z terenu zlewni powoduje niekorzystne zakwity sinicowe i ograniczenie 

przezroczystości wód. Słaba jakość wód jeziora Łasińskiego utrzymuje się od lat 70-tych XX 

wieku, kiedy przeprowadzono pierwsze badania monitoringowe wód zbiornika. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka, a zostało ono zaliczone do typu linowo-

szczupakowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
2771,35 24942,16 831,41 83,54 89,19 87,18 

Lasy  80,2 120,29 8,02 2,42 0,43 0,84 

Łąki  i pastwiska 120,22 360,67 24,04 3,62 1,29 2,52 

Zbiorniki wodne 165,92 - - 5 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 179,58 538,73 35,92 5,41 1,93 3,77 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 155,2 2002,08 54,32 

 

7,16 5,7 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 27963,9 953,7 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,61 18,02 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,61 18,02 

 

Miasto Łasin, położone na terenie zlewni omawianego jeziora, przez wiele lat było źródłem 

zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych. Ścieki te doprowadziły wody jeziora 

Łasińskiego do silnej degradacji. W 1992 roku uruchomiono mechaniczno-biologiczną 
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oczyszczalnie ścieków, wyłączając znaczny procent ładunku biogenów z bilansu jeziora. 

Od tego czasu decydująca część allochtonicznego ładunku biogenów dostarczana jest do 

misy jeziora z terenu zlewni użytkowanej rolniczo. Strefa buforowa wokół jeziora uległa silnej 

fragmentaryzacji, szczególnie wzdłuż południowego brzegu zbiornika. Jezioro jest 

wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Nad północnym brzegiem jeziora położony jest 

ośrodek wypoczynkowy z polem namiotowym i kąpieliskiem. Gniazdowanie nad misą jeziora 

Łasińskiego kolonii kormoranów, stanowi również istotny ładunek biogenny. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Łasińskie cechuje się słabym stanem ekologicznym wód. Niekorzystny stan 

odzwierciedla wieloletnie zanieczyszczenie zbiornika ściekami pochodzącymi z miejscowości 

Łasin. Uregulowanie gospodarki ściekowej, poprzez odcięcie ścieków komunalnych z terenu 

zlewni pozwoliło znacząco ograniczyć ładunek biogenów dostarczanych do misy jeziora. 

Projekt zabiegów rekultywacyjnych, polegających na dezaktywacji fosforu związanego 

w osadach oraz częściowe usunięcie osadów nie został przeprowadzony. Jednak wewnętrzne 

wzbogacanie jeziora w biogeny powoduje wysoką żyzności wód, stanowiącą o stanie 

hipertrofii jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą jest częściowe usunięcie 

osadów oraz inaktywacji fosforu, 

2) Prowadzenie racjonalnej z punktu widzenia stanu czystości jeziora gospodarki 

rybackiej 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

1) Utrzymanie optymalnych poziomów piętrzenia wód, 

2) Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe i roztopowe dopuszczone 

do wprowadzenia do jeziora, 

3) Założenie oczyszczalni hydrobotanicznych przed ujściem ścieków opadowych 

lub roztopowych do jeziora. 

4) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro  ŁĄKOSZ 

ID  20631 

ID hydrograficzne 297221 

 

Lokalizacja: 53°38,5'N, 18°37,1'E 

 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     79,4 ha  

Głębokość maksymalna  3,5 m 

Głębokość średnia   1,7 m    

Objętość    1370,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1762,00 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Łąkosz posiada powierzchnię 79,4 ha, lecz ilość wód zgromadzonych w misie 

jeziornej jest stosunkowo niewielka. Wynika to z niewielkiej głębokości jeziora. Jego misa 

posiada wydłużony kształt o bardzo szerokiej strefie litoralu. Maksymalne przegłębienie, 

wynoszące 3,5 m, położone jest w środkowej części jeziora. Jezioro połączone jest dopływem 

powierzchniowym z jeziorem Czarnym. Odpływ wód następuje sezonowo płynącym ciekiem 

w kierunku jeziora Radodzierz. Całkowita wymiana wód zgromadzonych w misie jeziora 

następuje raz w roku. Wahania poziomu wód jeziora Łąkosz są odnotowywane, 

a morfometria linii brzegowej zbiornika wskazuje na znaczące – historyczne, obniżenie się 

poziomu jego wód. 
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2. Ocena jakościowa  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 1,7 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,25 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 100 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 13,8 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,8 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,18 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-rolniczo-

leśna 
0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Podatność na degradację jeziora Łąkosz, odpowiadająca III kategorii jest wypadkową 

korzystnych cech hydrologicznych i zlewniowych oraz niekorzystnych cech morfologicznych. 

Brak danych monitoringowych, uniemożliwia podanie oceny stanu wód jeziora. Jednak 

można przyjąć, że jego wody cechują się niewielkim stopniem obciążenia substancjami 

biogennymi. Ze względu na duży procent terenów podmokłych w bezpośrednim sąsiedztwie 

jeziora obciążenie substancją organiczną jest znaczne. Jej znaczny procent pochodzi również 

ze źródeł autochtonicznych – wewnętrznego wzbogacania wód w te związki. Podsumowując, 

można przyjąć, że wody jeziora Łąkosz, odpowiadają umiarkowanemu stanowi trofii. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
192,09 1728,8 57,63 10,9 30,27 17,68 

Lasy  1048,1 1572,15 104,81 59,48 27,53 32,15 

Łąki  i pastwiska 262,23 786,7 52,45 14,88 13,77 16,09 

Zbiorniki wodne 119,88 - - 6,8 - - 

Środowiska podmokłe 53,02 79,53 5,3 3,01 1,39 1,63 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta 86,68 520,1 78,02 4,92 9,11 23,93 

Opad atmosferyczny 79,4 1024,26 27,79 

 

17,93 8,52 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 5711,54 325,99 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,41 7,19 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,41 7,19 

 

Dominującym typem pokrycia terenu zlewni jeziora Łąkosz są lasy. W całkowitym bilansie 

substancji biogennej dostarczanych z terenu zlewni brakuje dominującego dostawcy materii 

allochtonicznej. Znaczącą presję na jakość wód jeziora Łąkosz wywierać może rozproszona 

zabudowa, zbliżająca się do wąskiej strefy buforowej zadrzewień, wzdłuż północnego brzegu 

jeziora. Na pozostałym odcinku linii brzegowej strefa buforowa roślinności brzegowej jest 

dobrze rozwinięta. Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jeziora jest w większym stopniu 

uregulowana. Turystyczne wykorzystanie jeziora skupia się głównie w postaci rekreacyjnego 

połowu ryb. 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

135 

 
 

Ocena końcowa 

Jezioro Łąkosz jest typowym jeziorem o genezie sandrowej. Jego niewielka głębokość 

(średnia 1,7 m) powoduje małą statyczność mas wody zgromadzonych w misie jeziornej, 

co umożliwia intensywny obieg substancji w całej toni wodnej. Jezioro narażone jest zatem 

na przyśpieszoną eutrofizację wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Racjonalną, z punktu widzenia ochrony stanu czystości wód jeziora, gospodarkę 

rybacką poprzez dobór struktury gatunkowej zarybień i odłowów, 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

1) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

2) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

3) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  
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Jezioro  MEŁNO 

ID  20610 

ID hydrograficzne 296710 

 

Lokalizacja: 53º26’25”N, 19º00’19”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     163,88 ha 

Głębokość maks.    10,5 m 

Głębokość średnia    4,3 m 

Objętość     6745,7 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  19,0 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Mełno jest bezodpływowym jeziorem o średniej głębokości. Kształt jeziora 

jest wydłużony z południowego zachodu na północny wschód. Jego długość wynosi niecałe 

4 kilometry, zaś szerokość maksymalnie do ok. 800 metrów. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 84,9 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,8 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 562 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,18 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,18 III-V 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,3 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,65 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,19 III 

Wymiana wody (%) 40 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,8 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,0 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Mełno przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2005 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość znalazła się 

w granicach stanu złego. Wśród parametrów fizyko-chemicznych przezroczystość oraz fosfor 

ogólny nie mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego.  

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Parametry oceny są tutaj mocno zróżnicowane - mieszczą się w granicach 

od II kategorii do poza kategorią. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
1330,16 11971,42 399,05 75,58 81,14 79,65 

Lasy  29,13 43,70 2,91 1,66 0,30 0,58 

Łąki  i pastwiska 180,23 540,70 36,05 10,24 3,66 7,19 

Środowiska podmokłe 56,64 84,95 5,66 3,22 0,58 1,13 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 163,88 2114,05 57,36 

 

14,33 11,45 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 14754,82 501,03 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,31 9,00 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,31 9,00 

 

Prawie całą powierzchnie zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze – jest to ok. 76% 

gruntów ornych wraz z zabudową rozproszoną, oraz łąki i pastwiska. Grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 81% azotu oraz 80% fosforu. Udział opadu atmosferycznego wynosi tu po kilkanaście 

procent.  

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. Jedynie dochodzą 

bagna zajmujące około 10% powierzchni. Na ortofotomapie wyraźnie widoczne są pola 

uprawne dochodzące do brzegów jeziora, a także zabudowa w odległości kilkudziesięciu 

metrów. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy ścieki z niej oczyszczane są w przydomowych 

oczyszczalniach bądź odprowadzane do zbiorników bezodpływowych. 

Jezioro jest użytkowane wędkarsko.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

 Bardzo niekorzystne dla jeziora jest zagospodarowanie jego zlewni – jest to zlewnia typowo 

rolnicza. Aby utrzymać dobry stan jeziora niezbędne jest jak największe ograniczenie 

negatywnego oddziaływania rolnictwa. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

5) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej jeziora. 

6) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

7) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika na 

pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

8) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

9) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

10) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

11) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. Jednak ze względu na zagospodarowanie zlewni oraz bardzo 

dużą podatność jeziora na degradację, osiągnięcie dobrego stanu może okazać się 

niemożliwe. 

 

Inne informacje. Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sandaczowego. 
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Jezioro  NOGAT 

ID  20622 

ID hydrograficzne 296879 

 

Lokalizacja: 53°34,7'N, 18°04,3'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     117,7 ha  

Głębokość maksymalna  23,0 m 

Głębokość średnia   7,3 m    

Objętość    8578,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 24755,32 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Nogat posiada powierzchnię 117,7 ha. Cechuje się rynnową genezą, 

która odzwierciedlona jest w silnie urozmaiconej morfometrii zbiornika. Wydłużone 

południkowo jezioro posiada szereg przegłębień, z najgłębszym 23,0 m, wypłycających się 

w kierunku południowym. Wąska i stromo pochylona strefa litoralu w północnej części 

jezioro, znacząco się wypłyca w miarę przesuwania się na południe. Wymiana wody w misie 

następuje ponad cztery razy do roku, co świadczy o silnie przepływowym charakterze 

zbiornika. W skład systemu wodnego jeziora Nogat wchodzi 15 jezior leżących w górnej 

części zlewni. Zasilany jest on wodami kilku cieków, z czego największa składowa dopływu 

powierzchniowego przypada na rzekę Gardęga, uchodzącą w północnej części misy jeziornej. 

Odpływ wód, stabilizowany zastawką, następuje w kierunku zachodnim. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 83,2 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,7 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 538 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 3,65 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,12 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 7,3 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,97 3 

Stratyfikacja wód [%] 29,1 2 

 P dno czynne/V epi.  0,11 2 

Wymiana wody (%) 440 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 31 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,57 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 
 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,41 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczenia go do zbiornika 

 

Niekorzystne cechy zlewniowe i hydrograficzne odpowiedzialne są za osiągnięcie dużej 

podatności na degradację jeziora Nogat. Warunki morfometryczne tylko w niewielkim 

stopniu ograniczają presję wywieraną przez zlewnię. Znaczna głębokość jeziora umożliwia 

wykształcenie się prawidłowej stratyfikacji termiczno-tlenowej. Jedynie epilimnion cechował 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

142 

 
 

się zawartością rozpuszczonego w wodzie tlenu na zadowalającym poziomie. Głębsze 

warstwy wód, szczególnie naddenne, odznaczały się już warunkami anoksycznymi. 

W warstwie tej zachodził intensywny proces uwalniania fosforanów z osadów. Znaczna 

zasobność wód w związki biogenne, przyczyniła się do intensywnego rozwoju fitoplanktonu. 

Wartości chlorofilu „a”, osiągnięte podczas ostatnich badań monitoringowych w 2006 roku, 

sklasyfikowały wody jeziora Nogat do złego stanu ekologicznego. O spływach materii 

mineralnej, szczególnie intensywnych w okresie wiosennym, świadczyć mogą podwyższone 

wartości wskaźników obrazujących obciążenie wód tymi związkami. Niekorzystny stan jakości 

wód jeziora Nogat utrzymuje się na jednolitym poziomie, od poprzednich badań 

monitoringowych przeprowadzonych w 1999 roku. Gospodarka rybacka na jeziorze jest 

prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu karpiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
18533,96 166805,62 5560,19 74,87 87,99 65,87 

Lasy  3408,77 5113,16 340,88 13,77 2,7 4,04 

Łąki  i pastwiska 1673,1 5019,3 334,62 6,76 2,65 3,96 

Zbiorniki wodne 681,99 - - 2,75 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 457,5 1372,49 91,5 1,85 0,72 1,08 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 117,7 1518,33 41,2 

 

0,8 0,49 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 9166,5 2037 4,84 24,13 

Inne źródła 576 36 0,3 0,43 

Suma [kg/rok] 189571,41 8441,38 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 5,41 152,79 

Ze źródeł punktowych 1,76 8,27 

Suma [g/m2rok] 7,17 161,06 
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Grunty orne pokrywają niespełna ¾ powierzchni zlewni, dostarczając odpowiednio 88% 

ładunku azotu i 66% ładunku fosforu. Świadczy to o znaczącej presji agralnej pochodzącej 

z terenu zlewni jeziora. Znacząca dawka, z punktu widzenia całkowitego bilansu biogenów 

pochodzenia allochtonicznego, pochodzi z procesów oczyszczania ścieków. Lecz na uwagę 

zasługuje fakt, iż jezioro Nogat nie jest bezpośrednim odbiornikiem tych zanieczyszczeń. 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do jeziora Kisieleckiego, leżącego 

w górnej części zlewni jeziora Nogat. Specyficznym źródłem zanieczyszczeń wód jeziora 

Nogat jest intensywna hodowla karpia prowadzona na jeziorze Szynwałd, położonej 

w północnej części zlewni. Strefa buforowa wokół jeziora jest szczelna, lecz cechuje się 

niewielką szerokością. Wykorzystanie rekreacyjne wód jeziora Nogat ogranicza się 

do rekreacyjnego połowu ryb. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Nogat charakteryzują się przewlekłym złym stanem wód. 

Zaawansowana eutrofia zbiornika wynika z silnej presji ze strony zlewni. Materia 

allochtoniczna dostarczana za pomocą cieków powierzchniowych, niesie ze sobą znaczną 

dawkę substancji biogennych odpowiedzialnych za zły stan troficzny zbiornika. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Rekultywacja metodą natleniania wód hypolimnionu, 

2) Siedliska podmokłe znajdujące się w zlewni bezpośredniej jeziora objąć ochroną w 

formie użytków ekologicznych, 

3) Wprowadzenie ograniczeń w  sposobie rybackie użytkowania jeziora Szynwałd, 

eliminującego możliwość intensywnej hodowli karpia. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora 

2) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora 

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od krawędzi rynny jeziornej 

4) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 50 m od krawędzi rynny jeziornej 

5) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony 

6) Budowa stref buforowych wzdłuż cieków zasilających jezioro 
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7) Stworzenie obszaru buforowego na dopływie Gardęgi 

8) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności) 

9) Wprowadzenie ograniczeń w pozwoleniach wodno-prawnych dla oczyszczalni 

odprowadzających ścieki powyżej jeziora w odniesieniu do usuwania związków 

biogennych, w szczególności fosforu 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat.     
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Jezioro  PŁOWĘŻ 

ID  20588 

ID hydrograficzne 296579 

 

Lokalizacja: 53°27,3'N, 19°13,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     174,2 ha  

Głębokość maksymalna  6,3 m 

Głębokość średnia   3,7 m    

Objętość    6522,3 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 51618,93 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Płowęż posiada powierzchnię 174,2 ha. Położone jest w zagłębieniu 

marginalnym na terenie wysoczyzny. Jezioro posiada szeroką strefę litoralu przechodzącą 

łagodnie w płaskie i słabo urozmaicone dno. Maksymalne przegłębienie wynosi 6,3 m 

i zlokalizowane jest w środkowej części zbiornika. Główny dopływ jeziora Płowęż stanowi 

rzeka Osa. Jezioro zasilane jest ponadto kilkoma sezonowo funkcjonującymi dopływami. 

W skład systemu wodnego zlewni jeziora wchodzi 48 jezior, co znacząco wpływa na jej 

zdolności retencyjne. Zbiornik posiada cechy silnie przepływowe, gdyż całkowita wymiana 

wód zgromadzonych w misie jeziornej zachodzi w nieco ponad jeden miesiąc. Poziom wody 

w jeziorze stabilizowany jest progiem przelewowym kamiennym, zbudowanym na odpływie. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚz 2008 r.) 

 Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 86,6 V 

ESMI 0,2 III 

Przezroczystość (SD)[m] 0,7 >II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 452 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 3,59 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,24 >II 

Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,7 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,08 3 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,27 3 

Wymiana wody (%) 1100 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 77 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  3,43 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,04 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Jezioro Płowęż cechuje się poza normatywną podatnością wód na degradację. Odzwierciedla 

się to w złym stanie ekologicznym wód jeziora, który osiągnęło na podstawie badań 

wykonanych w 2008 roku. Wysoka produktywność wód jeziora, odzwierciedla się 
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pozanormatywnym stężeniem chlorofilu „a”. Bujny rozwój fitoplanktonu przyczynił się do 

znaczącego ograniczenia zasięgu warstwy fotycznej. Intensywna fotosynteza możliwa jest 

dzięki dużej żyzności wód jeziora, odzwierciedlającej się niekorzystnymi stężeniami 

wskaźników biogennych. Wyjątkowo słaby stan jakości wód utrzymuje się od pierwszej serii 

monitoringowej, świadcząc o zaawansowanym procesie eutrofizacji wód. Gospodarka 

rybacka na jeziorze Płowęż jest prowadzona, a jego wody zostały zaliczone do typu 

sandaczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
31928,71 287358,35 9578,61 61,85 87,16 77,27 

Lasy  10998,2 16497,3 1099,82 21,31 5 8,87 

Łąki  i pastwiska 4423,54 13270,62 884,71 8,57 4,03 7,14 

Zbiorniki wodne 1762,68 - - 3,41 - - 

Środowiska podmokłe 408,96 613,44 40,9 0,79 0,19 0,33 

Ugory 2096,85 6290,54 419,37 4,06 1,91 3,38 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 174,2 2247,18 60,97 

 

0,68 0,49 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 3426,5 311,5 1,04 2,51 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 329703,93 12395,87 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 6,94 187,3 

Ze źródeł punktowych 0,18 1,97 

Suma [g/m2rok] 7,12 189,27 

 

Lasy pokrywające 1/5 powierzchni zlewni jeziora Płowęż skupione są w postaci płatów 

wzdłuż jej wschodniej granicy, oraz w obniżeniach towarzyszącym dużym zbiornikom 

wodnym. Dostarczają one mały procent w całościowym bilansie dopływu biogenów do misy 

jeziora. Pola uprawne, dominujące w pokryciu terenu zlewni całkowitej (62%) są źródłem 
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odpowiednio 87% związków azotu i 77% związków fosforu dopływającego rzeką Osą 

do jeziora Płowęż. Gospodarka ściekowa na terenie zlewni całkowitej jeziora jest 

uregulowana, a same jezioro jest pośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków 

z Biskupca. Ich ładunek jest jednak niewielki. Charakter strefy buforowej wokół linii 

brzegowej jeziora jest urozmaicony. Zachodnia część posiada silnie rozwiniętą strefę 

drzewostanu, skutecznie powstrzymującą ładunki allochtoniczne w czasie uruchamiania 

spływu powierzchniowego. Wschodnia część linii brzegowej charakteryzuje się 

zdecydowanie węższą strefą buforową. Wody jeziora Płowęż nie zostały zagospodarowane 

do celów turystyki i rekreacji. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Płowęż osiągnęło zły stan ekologiczny, charakteryzujący się znacznym 

obciążeniem wód materią biogenną i wynikającą z tego produktywnością wód na bardzo 

wysokim poziomie. Stan troficzny jeziora jest efektem dopływu rzeką Osą, sporej dawki 

biogenów z terenu użytkowanej rolniczo zlewni całkowitej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

 Z uwagi na wysokie tempo wymiany wody oraz transport biogenów ze zlewni 

użytkowanej rolniczo dopływem Osy możliwością ochrony zasobów wodnych jeziora Płowęż 

jest wykorzystanie leżącego powyżej 13 ha jeziora Mierzyńskiego jako pułapki 

sedymentacyjnej.  

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Brak wskazań 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Wprowadzenie działań ochronnych może jedynie ustabilizować stan aktualnym 

na względnie stałym poziomie 
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Jezioro  POPÓWKO 

ID  20572 

ID hydrograficzne 29617 

 

Lokalizacja: 53º35’41” N, 19º22’26”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     54,16ha 

Głębokość maks.    1,6m 

Głębokość średnia    0,7m 

Objętość     578,6tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  143,3km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Popówko jest bardzo płytkim jeziorem przepływowym położonym na rzece Osa. 

Kształt jeziora jest owalny, a średnica jego ma mniej niż kilometr. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Gminy w Kisielicach w jeziorze w okresie roztopów 

występują niewielkie wahania zwierciadła wody. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 4,2 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,8 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 360 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,98 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,056 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 0,7 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,14 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 1,47 non 

Wymiana wody (%) 3500 non 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 247,7 non 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,86 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Popówko przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1998 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil 

„a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość znalazła się w granicach 

stanu bardzo dobrego. Parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych 

dla stanu dobrego, za wyjątkiem azotu ogólnego, którego wartość graniczna przekroczona 

została w niewielkim stopniu oraz przezroczystości, która osiąga tak niską wartość 

ze względu na niewielką głębokość jeziora.  

Należy jednak zaznaczyć, że ocena opiera się na danych monitoringowych sprzed 12 lat. 

W związku z powyższym, wobec bardzo dużej presji ze strony zlewni, można się spodziewać, 

że stan jeziora uległ pogorszeniu. 

Zgodnie z SOJJ jezioro oceniono jako ekstremalnie podatne na degradację – poza kategorią. 

Praktycznie wszystkie parametry osiągają wartości poza kategorią, za wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

8661,87 77956,82 2598,56 59,87 86,55 76,91 

Lasy  3889,80 5834,70 388,98 26,89 6,48 11,51 

Łąki  i pastwiska 1688,22 5064,65 337,64 11,67 5,62 9,99 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 172,83 518,48 34,57 1,19 0,58 1,02 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 54,16 698,66 18,96 

 

0,78 0,56 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0 0 0 

Inne źródła 0 0 0 0 

Suma [kg/rok] 90073,30 3378,70 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 6,24 166,31 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 6,24 166,31 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 60%. Lasy zajmują ok. 27% powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne 

za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 87% azotu 

oraz 77% fosforu.  

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział gruntów ornych jest znacznie mniej 

korzystny – prawie 70% powierzchni pokrywają łąki, zaś resztę – grunty orne z zabudową 

rozproszoną. Łąki oraz pola na ogół dochodzą do samego brzegu jeziora, tylko na niewielkich 

odcinkach istnieje pas roślinności chroniący jezioro. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 400 metrów od jeziora – są to 

zabudowania wsi Jędrzychów, która nie jest skanalizowana. 
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Ocena końcowa 

Jezioro w stanie dobrym, jednak ekstremalnie podatne na degradację. 

Bardzo niekorzystne dla jeziora jest zagospodarowanie jego strefy buforowej, a także zlewni 

całkowitej. Ze względu na konieczność ochrony jeziora wskazane jest ograniczenie presji 

w obszarze zlewni całkowitej jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa kanalizacji tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu widzenia, 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

− W pasie o szerokości 50 m wokół jeziora nawozy mineralne w postaci stałej należy 

stosować wyłącznie ręcznie 

− Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

− Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora.  

− Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

− Nakaz wykonywania zabiegów uprawowych w zlewni bezpośredniej jeziora 

w kierunku równoległym do brzegów jeziora.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu.  

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu karasiowego. 
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Jezioro  RADODZIERZ 

ID  20632 

ID hydrograficzne 297225 

 

Lokalizacja: 53°38,5'N, 18°34,8'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     246,4 ha  

Głębokość maksymalna  9,5 m 

Głębokość średnia   5,0 m    

Objętość    12330,4 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 3388,17 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Radodzierz posiada powierzchnię 246,4 ha. Polodowcowa geneza jeziora 

odzwierciedla się w silnie urozmaiconej morfometrii zbiornika. Posiada on bardzo rozwiniętą 

linię brzegową z licznymi zatokami. Szeroka strefa litoralu łagodnie przechodzi w płaskie dno, 

osiągając maksymalną głębokość jeziora 9,5 m. Cecha charakterystyczną zbiornika są liczne 

wypłycenia i wyspy. Jezioro posiada kilka dopływów prowadzących wody okresowo. 

Najważniejszy z nich odprowadza wody z wyżej leżącego jeziora Łąkosz. Odpływ wód 

z jeziora Radodzierz ma charakter sztuczny i doprowadza wody do systemu wodnego rzeki 

Mątawy. Korzystnie dla bilansu biogenów jeziora przedstawia się wymiana wód, która 

w całkowitym stopniu następuje co 5 lat. Jezioro jest podatne na wahania stanów wód. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

 Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 12,8 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,5 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 4,5 I-II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 332 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,11 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,06 I-II 

Stan ekologiczny jeziora dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,3 3 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,11 2 

Wymiana wody (%) 20 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,7 2 

Zagosp. zlewni bezp.            >60% lasów 1 

Średnia  2,14 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,13 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-rolniczo-

leśna 
0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Jezioro Radodzierz cechuje się dobrą odpornością na degradację. Cechy zlewniowe, 

morfologiczne i hydrologiczne wskazują na II kategorię podatności. Podczas badań 

monitoringowych przeprowadzonych w 2007 roku jezioro osiągnęło dobry stan ekologiczny. 
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Był on wynikiem niskiej produktywności biologicznej wód, związanej z małą zasobnością 

powierzchniowych warstw wód w związki biogenne. Jedynym niekorzystnym faktem jest 

odnotowywanie wyraźnego spadku koncentracji rozpuszczonego w warstwie naddennej 

tlenu, powodującego intensywne uwalnianie fosforanów z osadów dennych. Jednak silny 

przebieg klinogrady ogranicza wymieszanie się wód hypolimnionu z powierzchniową 

warstwą wód i tym samym zasilenie jej w związki fosforu. Wcześniejsze badania 

monitoringowe przeprowadzone w oparciu o system oceny jakości jezior, przypisały wodom 

dobrą – II klasę czystości wód. Analizując wieloletni zakres obserwacji podstawowych 

badanych wskaźników można stwierdzić, że jakość wód jeziora Radodzierz nie ulega 

znaczącym zmianom. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
288,23 2594,03 86,47 8,51 23,8 15,5 

Lasy  2073,63 3110,44 207,36 61,2 28,54 37,17 

Łąki  i pastwiska 378,79 1136,38 75,76 11,18 10,43 13,58 

Zbiorniki wodne 364,97 - - 10,77 - - 

Środowiska podmokłe 151,46 227,2 15,15 4,47 2,08 2,72 

Ugory 44,41 133,24 8,88 1,31 1,22 1,59 

Zabudowa zwarta 86,68 520,1 78,02 2,56 4,77 13,98 

Opad atmosferyczny 246,4 3178,56 86,24 

 

29,16 15,46 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 10899,95 557,87 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,23 4,42 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,23 4,42 
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Lasy stanowią dominujący typ pokrycia terenu zlewni jeziora Radodzierz. Z ich terenu 

pochodzi główna część ładunku biogenów. Łąki i tereny użytkowane rolniczo występują 

w postaci nierównomiernie rozmieszczonych płatów na pozostałym terenie. We wschodniej 

części zlewni jeziora przebiega nitka autostrady A1 (Gdańsk – Nowe Marzy), o okolicy której 

zostały poczynione znaczące przekształcenia powierzchniowej sieci hydrograficznej. 

Strefa buforowa wokół jeziora Radodzierz jest dobrze rozwinięta, jednak w jej północno-

wschodniej części, intensywnie wkracza wykorzystanie turystyczne brzegów powodujące jej 

przekształcenia. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Radodzierz osiągnęły dobry stan ekologiczny, cechujący się stosunkowo 

niskim obciążeniem materią biogenną i wynikającą z tego produktywnością wód 

na korzystnym poziomie. Wpływ zlewni na stan wód jest niewielki, lecz potencjalne 

zagrożenie stanowić może wzrost rekreacyjnego wykorzystania strefy brzegowej zbiornika. 

Rozwiązania gospodarki wodnościekowej na ich terenie nie zabezpieczają w pełni jeziora 

przed dopływem zanieczyszczeń. Stąd też, turystyczny poziom zagospodarowania zlewni 

jeziora nie powinien być zwiększany. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Nie dotyczy 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

1) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

2) W przypadku planowanej wycinki lasu w zlewni bezpośredniej, prowadzić ją 

jednorazowo na niewielkim fragmencie, najlepiej metodą gniazdową, pozostawiając 

wzdłuż linii brzegowej pas lasu wodochronnego,  

3) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy 
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Jezioro  RUDNICKIE WIELKIE 

ID  20562 

ID hydrograficzne 2952453 

 

Lokalizacja: 53°26,1'N, 18°45,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     160,9 ha  

Głębokość maksymalna  11,9 m 

Głębokość średnia   4,4 m    

Objętość    7026,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 11808,31 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Rudnickie Wielkie posiada powierzchnię 160,9 ha. Misa jeziora o genezie 

wytopiskowej cechuje się silnym zróżnicowaniem morfometrycznym. Dno składa się 

z szeregu przegłębień, dochodzących do maksymalnej głębokości 11,9 m, porozdzielanymi 

wyraźnymi progami tworzącymi mielizny i wyspy. Strefa litoralu jest silnie rozwinięta, przez 

co stanowi doskonałe siedlisko dla roślinności makrofitowej. Jezioro Rudnickie Wielkie 

zasilane jest wodami Maruszy, zbierającą wody z terenu wschodniego zlewni jeziora. Odpływ 

wód z jeziora, następuje Rudniczanką, która bierze początek w omawianym jeziorze. 

Wielkość jej odpływu regulowany jest zastawką, przez co minimalizuje się wahania stanów 

wód na jeziorze. Odprowadzanie wód z warstwy naddennej następuje przez sieć rurociągów, 

związanych z zabiegami rekultywacyjnymi przeprowadzonymi w 1982 roku. Czas potrzebny 

do całkowitej wymiany wód zgromadzonych w misie jeziornej, szacuje się na około cztery 

miesiące, co jest wartością niekorzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 117,6 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,8 >II 

O2 nad dnem 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 547 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,52 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,13 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 4,4 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,11 3 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,17 3 

Wymiana wody (%) 270 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 18,4 23 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów 

 <60% gruntów ornych 
2 

Średnia  3 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 2,52 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-rolniczo-

leśna 
0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 
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Jezioro Rudnickie Wielkie cechuje się bardzo dużą podatnością wód na degradację. Skrajnie 

niekorzystną cechą jest odtlenienie naddennych warstw hypolimnionu. Warunki anerobowe 

powodują uwalnianie fosforanów z osadów dennych. Stężenia związków biogennych 

w powierzchniowej warstwie wód również są niekorzystne. Skutkuje to intensywnym 

procesem fotosyntezy licznie występującego fitoplanktonu, ograniczającego do około 0,5 m 

zasięg przezroczystości wód. Klasyfikacja stanu ekologicznego wykonana na podstawie badań 

monitoringowych z 2005 roku, zgodna z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

wskazuje na najgorszy ze stanów. Przebieg badanych wskaźników ukazuje zły stan wód od 

pierwszych serii monitoringowych, mających miejsce w 1993 roku. Ograniczenie ładunku 

fosforu dopływającego z terenu zlewni jeziora, skutkuje zmniejszeniem się stężeń fosforu 

ogólnego w powierzchniowej warstwie wód w porównaniu z wcześniejszymi badaniami 

monitoringowymi. Gospodarka rybacka na jeziorze Rudnickim Wielkim jest prowadzona, a 

jego wody zostały zaliczone do typu karpiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
8407,98 75671,86 2522,4 71,2 83,99 60,81 

Lasy  1239,71 1859,57 123,97 10,5 2,06 2,99 

Łąki  i pastwiska 1489,78 4469,35 297,96 12,62 4,96 7,18 

Zbiorniki wodne 262,72 - - 2,22 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 374,58 1123,75 74,92 3,17 1,25 1,81 

Zabudowa zwarta 33,52 201,11 30,17 0,28 0,22 0,73 

Opad atmosferyczny 160,9 2075,61 56,32 

 

2,3 1,36 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 4680 1040 5,19 25,07 

Inne źródła 10,94 2,19 0,01 0,05 

Suma [kg/rok] 90092,2 4147,91 100 100 

 

 

 

 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 
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Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,93 53,08 

Ze źródeł punktowych 0,65 2,91 

Suma [g/m2rok] 2,58 55,99 

 

Zlewnia jeziora Rudnickiego Wielkiego w przeważającym stopniu (71%) pokryta jest przez 

grunty orne. Decydujący ładunek biogenów pochodzi właśnie z agralnego wykorzystania 

zlewni, stanowiącego znaczącą presję na jakość wód zbiornika. Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie zlewni oraz odcięcie dopływu ścieków z cukrowni w Mełnie 

wpłynęło na znaczące zmniejszenie się ładunku biogenów dostarczanych do zbiornika. Lecz 

nadal ładunek allochtonicznych związków azotu jest znaczący. Misa jeziora Rudnickiego 

Wielkiego położona jest w sąsiedztwie zabudowań miasta Grudziądza. Presja ze strony 

turystycznego wykorzystania jego wód, polega na intensywnym wkraczaniu rozproszonej 

zabudowy letniskowej w najbliższą okolicę jeziora. Ma to miejsce wzdłuż północnego 

i południowego brzegu jeziora. Postępująca fragmentacja roślinnej strefy buforowej odbywa 

się również w pozostałych częściach linii brzegowej, chociażby przez znajdujące się 

na wschodnim brzegu jeziora kąpielisko z dużą plażą i pomostami. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Rudnickiego Wielkiego odpowiadają wysokiemu stanowi troficznemu, 

co odzwierciedla się w złym stanie ekologicznym. Wpływ na zaistniałą sytuację miała silna 

antropopresja powodująca dostawę ładunków biogenów do misy jeziora. Nieuregulowana 

gospodarka ściekowa na terenie zlewni oraz bezpośredni zrzut ścieków 

z cukrowni w Mełnie spowodował silną degradację ekologiczną jeziora. Obecnie prowadzona 

zrównoważona gospodarka ściekowa na terenie zlewni przyczyniła się do znacznego 

obniżenia ładunków biogenów pochodzenia allochtonicznego. Jednak stężenie tych 

związków  jest wysokie, ze względu na intensywnie zachodzące wewnętrzne wzbogacanie 

wód. Przeprowadzone do tej pory zabiegi rekultywacyjne polegające na odprowadzaniu 

żyznych wód przydennych, nie dało korzystnych rezultatów w postaci poprawy jakości wód 

jeziora Rudnickiego Wielkiego. Wody nadal cechują się wysokim stanem trofii. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

 Kontynuowanie rekultywacji jeziora poprzez usuwanie wód hypolimnionu, 

dodatkowo wspomagane inaktywacją fosforanów w osadach dennych 
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Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Wprowadzenie ograniczeń w pozwoleniach wodno-prawnych dla oczyszczalni 

odprowadzających ścieki do Maruszy powyżej jeziora w odniesieniu do usuwania 

związków biogennych, w szczególności fosforu 

2) Kanalizacja wszystkich jednostek urbanistycznych w zlewni całkowitej jeziora 

3) Rozdział wód Maruszy umożliwiający regulację wielkości dopływu do jeziora  

 

 5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro  SILM 

ID  20569 

ID hydrograficzne 296134 

 

Lokalizacja: 53º36’22”N, 19º30’57”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     49,74ha 

Głębokość maks.    3,7 m 

Głębokość średnia    2 m 

Objętość     1199,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  5,9km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Silm jest jeziorem przepływowym. Wypływa z niego rzeka ciek o nazwie 

Dopływ z jez. Silm, zaś zasilane jest kilkoma niewielkimi ciekami bez nazwy. Kształt jeziora 

jest wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Iławie w jeziorze występują incydentalne wahania 

zwierciadła. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Silm.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,0 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,23 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 5,3 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,75 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

30,65 275,81 9,19 5,19 15,49 10,92 

Lasy  443,61 665,42 44,36 75,19 37,37 52,71 

Łąki  i pastwiska 65,95 197,86 13,19 11,18 11,11 15,67 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 49,74 641,65 17,41 

 

36,03 20,69 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 1780,73 84,15 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,17 3,58 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,17 3,58 
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Większość powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 75%. Tereny rolnicze – grunty 

orne z zabudową rozproszoną oraz łąki i pastwiska – to zaledwie kilkanaście procent. Lasy są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 37% azotu oraz 53% fosforu. Znaczący jest tu udział opadu atmosferycznego, wynosi 

on 36% azotu oraz 21% fosforu.  

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest również korzystne –– 

prawie całą pokrywają lasy, jedynie mniej niż 10% zajmują złożone systemy upraw i działek.  

Nad jeziorem leży wieś Kamionka, która zgodnie z informacją Urzędu Gminy nie jest 

skanalizowana. Ponadto bezpośrednio nad brzegiem zlokalizowany jest duży ośrodek 

rekreacyjny. Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł 

punktowych. Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora. Dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może spełniać 

wymagania stanu dobrego. Wynika to między innymi z informacji pozyskanej od Urzędu 

Gminy, jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż jest to ocena subiektywna, nie poparta 

badaniami. Zdecydowanie korzystne jest tutaj zagospodarowanie zlewni bezpośredniej 

jeziora – stanowiące jego ochronę przed wpływami  zewnątrz, jednak istotną presją jest 

również nieskanalizowana zabudowa znajdująca się blisko jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Działania niezbędne w celu niepogarszania stanu jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu widzenia 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 
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a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu.  

Nie dotyczy. 
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Jezioro  STUDA 

ID  20577 

ID hydrograficzne 296521 

 

Lokalizacja: 53º30’09”N, 19º30’22”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     32,49ha 

Głębokość maks.    3,6m 

Głębokość średnia    1,9m 

Objętość     623,7 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 7,0km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Studa jest płytkim jeziorem przepływowym. Przepływa przez nie rzeka Kakaj. 

Kształt jeziora jest owalny, lekko wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

Długość jego wynosi około 1300 metrów, zaś szerokość do 440 metrów. Linia brzegowa 

jeziora tworzy szereg zatoczek oraz cypli. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Nowym Mieście Lubawskim w jeziorze występują 

wahania zwierciadła wody rzędu kilkudziesięciu centymetrów. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora przepustozastawką.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 11,2 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,8 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 355 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,71 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,085 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,9 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,17 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,52 non 

Wymiana wody (%) 160 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 11,2 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Studa przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2005 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Wartości wszystkich badanych parametrów 

mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego.  

Zgodnie z SOJJ jezioro oceniono jako ekstremalnie podatne na degradację – poza kategorią. 

Praktycznie wszystkie parametry osiągają wartości poza kategorią lub w III kategorii, 

za wyjątkiem stopnia wymiany wody w jeziorze. 

Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy, co oznacza zakaz używania łodzi napędzanych silnikiem. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

845,39 7608,55 253,62 64,10 85,05 77,75 

Lasy  144,95 217,42 14,49 10,99 2,43 4,44 

Łąki  i pastwiska 42,66 127,99 8,53 3,23 1,43 2,62 

Środowiska podmokłe 125,03 187,54 12,50 9,48 2,10 3,83 

Ugory 128,36 385,08 25,67 9,73 4,30 7,87 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 32,49 419,12 11,37 

 

4,69 3,49 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 8945,70 326,19 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,00 27,53 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,00 27,53 

 

Większość powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze – jest to ok. 64% 

gruntów ornych wraz z zabudową rozproszoną, występują również łąki i ugory. 

Pozostały obszar zlewni pokrywają lasy oraz bagna. Grunty orne są odpowiedzialne za 

zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 85% azotu 

oraz 78% fosforu.  

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest również niekorzystne –

– cała strefa to tereny rolnicze – grunty orne z zabudową rozproszoną oraz ugory. Wyraźnie 

widoczne na ortofotomapie są pola uprawne dochodzące niemalże do samego brzegu 

jeziora. Wzdłuż niemal całej linii brzegowej ciągnie się jednak wąski pas zakrzaczeń. 

Nad jeziorem występuje nieliczna zabudowa letniskowa, która nie jest skanalizowana.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie dobrym jednak ekstremalnie podatne na degradację. Niekorzystne 

dla jeziora jest zagospodarowanie zarówno jego strefy buforowej, jak i zlewni całkowitej, 

która jest typowo rolnicza. W celu zapobieżenia pogarszaniu się stanu jeziora niezbędne jest 

ograniczenie presji ze strony zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych z zabudowy 

letniskowej. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu 

lub hodowli zwierząt w zlewni jeziora 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie 

obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego 

przyorania 

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe 

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu 

jeziora 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  SZYMBARSKIE 

ID  20568 

ID hydrograficzne 296139 

 

Lokalizacja: 53º37’36”N, 19º30’06”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     151,01ha 

Głębokość maks.    25,1m 

Głębokość średnia    6,1m 

Objętość     10072,3 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  37,4km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Szymbarskie jest jeziorem przepływowym na rzece Osa. Ponadto zasilany jest 

przez Dopływ z jez. Silm oraz Dopływ z jez. Stęgwica. Kształt jeziora jest wydłużony 

z południowego wschodu na północny zachód. Długość jego wynosi około 4,5km, 

zaś szerokość do ok. 700 metrów.  

Dno jeziora jest muliste, zaś brzegi strome. 

Jezioro jest podpiętrzone. Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Brak również informacji o poborach wód w jego zlewni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

172 

 
 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 7,2 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,6 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 386 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,9 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,091 III-V 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,1 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,89 III 

Stratyfikacja wód (%) 11,7 III 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,13 II 

Wymiana wody (%) 50 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,7 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
II 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Szymbarskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2003 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Zadecydowały 

tutaj przezroczystość, zawartość tlenu w hipolimnionie oraz fosfor całkowity – 

nie spełniające wymagań dopuszczalnych dla stanu dobrego.  

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację 

Negatywny wpływ mają tutaj przede wszystkim niewielka stratyfikacja wód oraz bardzo 

niewielki stosunek objętości jeziora do długości jego linii brzegowej. Pozostałe parametry 

mieszczą się w granicach ustalonych dla drugiej kategorii. 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

173 

 
 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1173,60 10562,39 352,08 26,78 59,27 46,39 

Lasy  2574,63 3861,94 257,46 58,75 21,67 33,92 

Łąki  i pastwiska 483,17 1449,50 96,63 11,03 8,13 12,73 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 151,01 1948,03 52,85 

 

10,93 6,96 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 17821,86 759,03 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,50 11,80 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,50 11,80 

 

Większość powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – około 59%. Gruntów ornych 

wraz z zabudową rozproszoną jest ok. 27%, występują również łąki i pastwiska. Grunty orne 

są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to prawie 60% azotu oraz 46% fosforu.  

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest znacznie mniej 

korzystne –– większość to tereny rolnicze – grunty orne z zabudową rozproszoną oraz łąki 

i pastwiska. Wyraźnie widoczny na ortofotomapie jest jednak wąski pas roślinności 

ochronnej wzdłuż niemal całej linii brzegowej. 

Nad jeziorem od strony północnej leży miejscowość Szymbark, która zgodnie z informacją 

Urzędu Gminy jest skanalizowana, zaś ścieki są odprowadzane do lokalnej oczyszczalni. 

Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny uchodzący do jeziora. Brak jest jednak 

informacji na temat ilości ścieków.  
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację. Przekroczenia 

wartości granicznych dla stanu dobrego są jednak niewielkie. Niekorzystne dla jeziora jest 

zagospodarowanie zarówno jego strefy buforowej, gdzie dominuje rolnictwo. Istotnym 

zagrożeniem są również ścieki odprowadzane z oczyszczalni w Szymbarku. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków dla oczyszczalni w Szymbarku. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu 

lub hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie 

obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego 

przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu 

jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Zastosowanie zaproponowanych działań powinno przynieść pierwsze efekty 

w stosunkowo krótkim czasie – ok. 5 lat.  

 

Inne informacje. Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 
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Jezioro  ŚWIĘTE 

ID  20584 

ID hydrograficzne 296543 

 

Lokalizacja: 53°31.1'N, 19°11,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     60,9 ha  

Głębokość maksymalna  3,2 m 

Głębokość średnia   2,0 m    

Objętość    1241,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 911,22 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Święte posiada powierzchnię 60,9 ha i objętość 1241,1. Linia brzegowa 

o długości 3,7 km jest słabo urozmaicona, podobnie jak płaskie dno zbiornika. Maksymalna 

głębokość, wynosząca 3,2 m, zlokalizowana jest w środkowej części jeziora. Jezioro nie 

posiada żadnych skoncentrowanych dopływów, lecz mimo tego jego wody ulegają całkowitej 

wymianie 3 razy do roku. Związane jest to z silnym spływem powierzchniowym wód z terenu 

zlewni jeziora. Sezonowo działający odpływ powierzchniowy zlokalizowany jest we 

wschodniej części jeziora. Sytuacja hydrologiczna powoduje, że jezioro podatne jest 

na wahania stanów wód, szczególnie w okresach mokrych i suchych. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 153,6 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,5 >II 

O2 nad dnem 1,5 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 347 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 7,15 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,23 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,34 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,49 4 

Wymiana wody (%) 309 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 8 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  3,43 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,57 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

 i zasilania jeziora 

 

 

Niekorzystne cechy morfometryczne i hydrologiczne mają decydujący wpływ 

na wykraczającej poza kategorię podatność na degradację wód jeziora Świętego. 

Zdecydowana większość wskaźników uwzględnianych w ocenie kategorii podatności 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

177 

 
 

przyjmuje niekorzystne wartości. Wysoka produktywność biologiczna wód, ogranicza zasięg 

warstwy fotycznej do niespełna 0,5 m. Wody jeziora, na podstawie badań monitoringowych 

z 2002 roku, odpowiadają złemu stanowi ekologicznemu. Warunki tlenowe, obciążenie wód 

materią organiczną, mineralną oraz biogenną jest wybitnie niekorzystne. Wysoce eutroficzny 

stan odnotowany został już podczas badań przeprowadzonych w 1993. Świadczy to 

o utrzymującym się stale wysokim stanie troficznym wód. Gospodarka rybacka na jeziorze 

Świętym jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu sandaczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
813,16 7318,42 243,95 89,24 88,98 89,26 

Lasy  - - - - - - 

Łąki  i pastwiska 40,18 120,55 8,04 4,41 1,47 2,94 

Zbiorniki wodne 57,88 - - 6,35 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 60,9 785,61 21,32 

 

9,55 7,8 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 8224,58 273,3 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,45 13,51 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,45 13,51 

 

Dominującym typem pokrycia terenu zlewni jeziora Święte są grunty orne, stanowiące 

niemal 90%. Tworzą one główną składową w bilansie całkowitym substancji biogennych 

dostarczanych do misy jeziora. Strefa buforowa wokół jeziora praktycznie nie istnieje. Grunty 

orne dochodzą bezpośrednio do linii brzegowej zbiornika, intensyfikując dostawę materii 
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allochtonicznej bezpośrednio na drodze spływu powierzchniowego. Jezioro Święte nie jest 

użytkowane do celów rekreacyjnych. 

 

Ocena końcowa 

Zły stan ekologiczny wód jeziora Świętego jest odzwierciedleniem niezrównoważonej 

gospodarki agralnej prowadzonej na terenie zlewni całkowitej zbiornika. Stan 

zaawansowanej eutrofii odzwierciedla się w większości monitorowanych wskaźników. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Zarybianie jeziora drapieżnymi gatunkami ryb i odłowy ryb planktonożernych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

1) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

2) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w zlewni bezpośredniej jeziora, 

4) Egzekwowanie wywożenia ścieków z zabudowy rekreacyjnej, 

5) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

 5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, stan eutrofii jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  TRUPEL 

ID  20574 

ID hydrograficzne 29639 

 

Lokalizacja: 53º32’40”N, 19º22’46”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     303,63ha 

Głębokość maks.    7,8m 

Głębokość średnia    3,7m 

Objętość     10275,7 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 271,7km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Trupel jest stosunkowo płytkim jeziorem przepływowym na rzece Osa. 

Zasilane jest ponadto przez 2 cieki: Gać oraz Dopływ Ogrodzieńca. Z jeziora wypływa również 

ciek Młynówka. Kształt jeziora jest wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

Na wypływie Młynówki z  jeziora znajduje się stopień stabilizujący poziom zwierciadła wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Kisielicach w jeziorze występują niewielkie wahania 

zwierciadła wody spowodowane roztopami. 

Dno jeziora jest piaszczyste, miejscami muliste. Na jeziorze w jego południowej części leżą 

3 wyspy. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 64,7 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 457 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,41 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,154 III-V 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,7 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,72 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,27 III 

Wymiana wody (%) 300 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 26,4 III 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
II 

Średnia  3,14 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Trupel przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2003 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość znalazła się 

w granicach stanu słabego. Parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego, z wyjątkiem fosforu ogólnego.  

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Negatywny wpływ mają tutaj przede wszystkim brak stratyfikacji wód oraz 

bardzo niewielki stosunek objętości jeziora do długości jego linii brzegowej. 

Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy, co oznacza zakaz używania łodzi napędzanych silnikiem. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
15568,59 140117,31 4670,58 55,11 83,30 73,12 

Lasy  8389,61 12584,42 838,96 29,70 7,48 13,13 

Łąki  i pastwiska 3027,69 9083,06 605,54 10,72 5,40 9,48 

Środowiska podmokłe 252,41 378,61 25,24 0,89 0,23 0,40 

Ugory 706,59 2119,77 141,32 2,50 1,26 2,21 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 303,63 3916,83 106,27 

 

2,33 1,66 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 168200,00 6387,91 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,10 55,40 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 2,10 55,40 

 

Większość powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze – jest to ok. 55% 

gruntów ornych wraz z zabudową rozproszoną, występują również łąki i ugory. 

Lasy pokrywają ok. 30% zlewni. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość 

ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 83% azotu oraz 73% fosforu. 

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest znacznie korzystniejsze 

–– zgodnie z mapą Corine Land Cover około 60% zajmują lasy. Wyraźnie jednak widoczne 

na ortofotomapie są pola uprawne dochodzące w wielu miejscach blisko brzegu jeziora – 

oddzielone są jednak na ogół ochronnym pasem roślinności.  

Nad jeziorem leży wieś Szwarcenowo, która nie jest skanalizowana. 

Ponadto występuje niewielka liczba domków rekreacyjnych, 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również informacji o zrzutach punktowych w zlewni jeziora. 

Brzeg zarośnięty jest pasem roślinności szuwarowej. 
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Ocena końcowa 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. Rolnicze 

zagospodarowanie zarówno zlewni całkowitej jeziora jak i  strefy buforowej jest 

zdecydowanie negatywnym czynnikiem wpływającym na stan jeziora. Istotną presją jest 

również nieskanalizowana zabudowa znajdująca się blisko jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

1) budowa kanalizacji tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu widzenia, 

2) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

3) Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanuPo zastosowaniu 

zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy stanu w okresie ok. 10-

15 lat. 

 

Inne informacje. Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  UDZIERZ 

ID  90209 

ID hydrograficzne 297211 

 

Lokalizacja: 53º39’54”N, 18º33’19”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisła od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     123,18ha 

Głębokość maks.    2,1 m 

Głębokość średnia    0,5 m 

Objętość     727,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  17,8km2 

Typ abiotyczny   6b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Udzierz jest płytkim, zarastającym jeziorem przepływowym. Wypływa z niego 

rzeka Mątawa, zaś zasilane jest kilkoma niewielkimi ciekami i rowami. Kształt jeziora jest 

lekko wydłużony z północy na południe. Tereny otaczające jezioro są zmeliorowane. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Osieku w jeziorze występują incydentalne wahania 

zwierciadła wody. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Udzierz.  

Brak danych do oceny podatności jeziora na degradację.  
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
67,44 606,92 20,23 3,69 11,01 7,11 

Lasy  841,38 1262,08 84,14 46,00 22,89 29,57 

Łąki  i pastwiska 447,47 1342,42 89,49 24,47 24,35 31,45 

Środowiska podmokłe 223,24 334,86 22,32 12,21 6,07 7,85 

Ugory 126,23 378,69 25,25 6,90 6,87 8,87 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 123,18 1589,02 43,11 

 

28,82 15,15 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 5513,99 284,55 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,23 4,48 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,23 4,48 

 

Większość powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 46%. Dość duży udział mają 

również łąki oraz tereny podmokłe. Łąki i pastwiska są odpowiedzialne za większość ładunku 

biogenów produkowanych w zlewni – jest to 24% azotu oraz 31% fosforu. Ładunek 

pochodzący z lasów jest tylko minimalnie mniejszy, dość znaczący jest też udział opadu 

atmosferycznego. 

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest jeszcze korzystniejsze –

– prawie 70% to tereny podmokłe, zaś jedynie ok. 20% łąki. 

Nad jeziorem leży wieś Udzierz, która zgodnie z informacją Urzędu Gminy nie jest 

skanalizowana. Jednak oddziela ją od jeziora pas bagien. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora. Dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może spełniać 

wymagania stanu dobrego. Wprawdzie jezioro jest zeutrofizowane, jednak jest to skutkiem 

przede wszystkim warunków naturalnych. W zlewni jeziora nie  zidentyfikowano 

oddziaływań, które znacząco wpływałyby na pogarszanie jego stanu. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu 

lub hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie 

obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego 

przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)  Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu 

jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 Bory 

Tucholskie PLB220009 oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH040022 Krzewiny. 

Jezioro objęte jest również ochroną jako rezerwat przyrody Jezioro Udzierz. 
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Jezioro  WĄDZYŃSKIE 

ID  20599 

ID hydrograficzne 296639 

 

Lokalizacja: 53°19,1'N, 19°15,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wisły od Wdy do ujścia (GD02), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     170,4 ha  

Głębokość maksymalna  34,6 m 

Głębokość średnia   7,8 m    

Objętość    13270,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 6395,06 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Wądzyńskie posiada powierzchnię 170,4 ha i objętość misy jeziornej 

na poziomie 13270,5 tys.m3. Zbiornik posiada genezę rynnową, co odzwierciedlone jest 

w znaczącym urozmaiceniu kształtu linii brzegowej i morfometrii dna. Na jego misę składają 

się dwie równolegle biegnące rynny połączone wąskim przesmykiem. Maksymalne 

przegłębienie jeziora wynosi 34,6 m i położone jest w centralnej części większej rynny. Strefa 

litoralu, poza południowo-wschodnim basenem jeziora, jest bardzo wąska i stroma. Jezioro 

posiada przepływowy charakter. Jego hydrologiczną oś stanowi rzeka Lutryna, 

doprowadzająca wody z wyżej leżącego jeziora Chojno. Odpływ wód z jeziora regulowany 

jest zastawką. Niespełna 60% wód zgromadzonych w misie jeziornej ulega wymianie w ciągu 

roku hydrologicznego, co jest wartością korzystną. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 14 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2,3 I-II 

% O2 w hypolimnionie 2,8 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 436 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,52 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 7,8 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,99 3 

Stratyfikacja wód [%] 18 3 

 P dno czynne/V epi.  [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 60 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,6 2 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów  

<60% gruntów ornych 
2 

Średnia  2,14 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,11 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

 i zasilania jeziora 
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Jezioro Wądzyńskie charakteryzuje się podatnością na degradację wód odpowiadającą 

korzystnej – II kategorii. Wpływ na punktację miały dobre cechy zlewniowe 

i morfometryczne. Jezioro Wądzyńskie cechuje się stosunkowo niewielką produkcją 

pierwotną fitoplanktonu. Wartość chlorofilu „a”, na podstawie badań monitoringowych z 

2003 roku, klasyfikuje jego wody do umiarkowanego stanu ekologicznego. Niska żyzność 

wód wynika niewielkiej zasobności wód w związki biogenne. Niekorzystnie przedstawiają się 

jedynie warunki tlenowe w hypolimnionie, które uruchomiły wewnętrzny proces 

wzbogacania wód w fosforany. Wiosenne wody obciążone były znaczną ilością rozpuszczonej 

materii mineralnej. W porównaniu z wcześniejszą serią monitoringową przeprowadzoną w 

1996 roku nastąpiła lekka poprawa stanu wód. Gospodarka rybacka na jeziorze Wądzyńskim 

jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
5273,81 47464,33 1582,14 82,47 92,56 90,44 

Lasy  490,74 736,12 49,07 7,67 1,44 2,81 

Łąki  i pastwiska 102,09 306,27 20,42 1,6 0,6 1,17 

Zbiorniki wodne 337,39 - - 5,28 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 191,02 573,06 38,2 2,99 1,12 2,18 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 170,4 2198,16 59,64 

 

4,29 3,41 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 51277,93 1749,48 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,03 30,09 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 1,03 30,09 
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Zlewnia jeziora Wądzyńskiego zdominowana jest przez grunty orne, które pokrywają 

niespełna 83% jej powierzchni. Ładunek obszarowy biogenów pochodzący z agralnego 

wykorzystania wód jeziora stanowi zdecydowaną (ponad 90%) składową całkowitego 

obciążenia powierzchniowymi związkami azotu i fosforu. Jednak rzeczywisty ładunek 

biogenów dostarczanych do misy jeziora jest zdecydowanie niższy. Wpływ na stosunkowo 

dobrą jakość wód jeziora, ma korzystna morfologia zbiornika i położone w górnej części 

zlewni jeziora Chojno, Grzywinek i Oleczno, które spełniają rolę bufora dla zanieczyszczeń 

obszarowych dostarczanych Lutryną. Leśna strefa buforowa wokół jeziora Wądzyńskiego jest 

dobre zachowana, tereny o presji antropogenicznej mają bezpośredni kontakt z jeziorem 

tylko na niewielkim procencie długości brzegów. Na terenie zlewni jeziora brak jest 

punktowych źródeł zanieczyszczeń, a w miejscowości Bobrowo istnieje ujęcie 

czwartorzędowych wód podziemnych nie mające wpływu na bilans wodny zbiornika. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Wądzyńskiego charakteryzują się umiarkowanym stanem ekologicznym. 

Jest on odzwierciedleniem korzystnych cech zlewniowych i morfometrycznych jeziora. 

Zbiorniki wodne położone w górnej części systemu wodnego jeziora Wądzyńskiego, stanowią 

skuteczny bufor wychwytujący zanieczyszczenia obszarowe z terenu zlewni. Stan troficzny 

wód wydaje się być stabilny. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Racjonalną, z punktu widzenia ochrony stanu czystości wód jeziora, gospodarkę 

rybacką poprzez dobór struktury gatunkowej zarybień i odłowów, 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora należy 

wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania 

oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych, 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

4) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 
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5) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

6) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  

 



 

 
 

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia Drwęcy (GD03) 



 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
195 

 

Jezioro  BACHOTEK 

ID  20189 

ID hydrograficzne 287693 

 

Lokalizacja: 53°18,1'N, 19°27,8'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     211,0 ha  

Głębokość maksymalna  24,3 m 

Głębokość średnia   7,2 m    

Objętość    15394,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 23319,94 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Bachotek jest typowym jeziorem typu rynnowego. Posiada ono wydłużony 

południkowo kształt i powierzchnię 211,0 ha. Morfometria dna jest silnie urozmaicona. 

Występuje kilka przegłębień dochodzących maksymalnie do 24 m głębokości, 

poodzielanych od siebie wyraźnymi progami. W środkowej części omawianego jeziora, jeden 

z progów tworzy wyspę o powierzchni około 3,6 ha. Strefa litoralu na przeważającej długości 

linii brzegowej cechuje się niewielkim nachyleniem, jedynie w środkowej części zbiornika 

posiada ona bardziej stromy charakter. Jezioro Bachotek wchodzi w skład systemu 

hydrologicznego rzeki Skarlanki. Przed jej ujściem do omawianego zbiornika przepływa ona 

przez szereg jezior (Strażym, Dębno, Partęczyny Wielkie, Łąkorz) na terenie Pojezierza 

Brodnickiego. Zbiera ona również wody rzeki Cichówki, przepływającej przez jeziora Zbiczno 

i Ciche. Typowo jeziorny charakter głównego dopływu jeziora Bachotek, gwarantuje 

wyrównany dopływ wód w ciągu całego roku hydrologicznego. Wymiana wód w jeziorze 

Bachotek następuje około dwukrotnie w ciągu roku. Od 1995 roku odpływ wód z jeziora 

regulowany jest jazem na Tamie Brodzkiej, w wyniku której zbiornik został podpiętrzony 

o 1m. Jezioro pełni w ten sposób rolę retencyjną, a dodatkowo sam jaz zabezpiecza przed 

wlewami wiosennych wód Drwęcy do zbiornika. Wahania poziomu wód jeziora Bachotek 

dochodzą rocznie do około 35 cm. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 15,3 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,6 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 318 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,01 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,05 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 8,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,54 3 

Stratyfikacja wód [%] 8,4 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 200 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 12,4 3 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów  

<60% gruntów ornych 
2 

Średnia  2,57 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,27 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Zespół cech morfometrycznych, hydrologicznych i zlewniowych wskazuje dużą różnorodność 

w ocenie podatności na degradację, odpowiadającą słabej – III kategorii. Umiarkowanie 

korzystny sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej jeziora oraz procent dna 
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mogącego uruchamiać proces zasilania wewnętrznego nie równoważy pozostałych 

niekorzystnych cech. Znacząca głębokość jeziora umożliwia wykształcenie się 

w okresie letnim pełnej stratyfikacji termiczno-tlenowej. Jednak strefa hypolimnionu zajmuje 

niespełna 8% objętości toni wodnej, co jest wartością korzystną ze względu na proces 

zasilania autochtonicznego wód w substancje biogenne. Niewielka zawartość substancji 

biogennych w warstwie epilimnionu skutkowała umiarkowaną produktywnością biologiczną 

wód. W składzie fitoplanktonu dominują okrzemki, które ograniczyły zasięg strefy fotycznej 

w szczycie stagnacji do około 1,5 m. Proces mineralizacji obumarłego fitoplanktonu 

spowodował całkowite wyczerpanie się rozpuszczonego w wodzie tlenu w warstwach 

naddennych wód i kumulację siarkowodoru. Ocena stanu ekologicznego, zgoda z Ramową 

Dyrektywą Wodną, wskazuje w 2004 roku na stan umiarkowany. Analiza przebiegu 

podstawowych wskaźników z poprzednich czterech serii pomiarowych przeprowadzonych na 

jeziorze Bachotek  w latach 1977-2004 wskazuje na zahamowanie procesu eutrofizacji wód. 

Stężenia podstawowych związków biogennych uległy zmniejszeniu. Związane jest to 

z redukcją ładunku biogenów dostarczanych do misy jeziora za pomocą głównego dopływu – 

Skarlanki. Gospodarka rybacka rybacka na jeziorze Bachotek  jest prowadzona, a jego wody 

zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

9717,8 87460,19 2915,34 41,67 78,75 66,55 

Lasy  9788,94 14683,41 978,89 41,98 13,22 22,35 

Łąki  i pastwiska 1109,37 3328,12 221,87 4,76 3 5,06 

Zbiorniki wodne 1736,07 - - 7,44 - - 

Środowiska podmokłe 27,8 41,7 2,78 0,12 0,04 0,06 

Ugory 939,96 2819,87 187,99 4,03 2,54 4,29 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 211 2721,9 73,85 

 

2,45 1,69 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 111055,19 4380,73 100 100 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 
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Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,08 52,63 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 2,08 52,63 

 

Na terenie zlewni jeziora Bachotek brak jest dominującego pokrycia terenu. Lasy oraz grunty 

orne zajmują razem ponad 80% jej powierzchni. Lasy (42%) zajmują północną część zlewni 

oraz skupiają się wzdłuż systemu jeziornego rzeki Skarlanki i Cichówki. Stanowią one bufor 

dla materii allochtonicznej dostającej się z terenu zlewni bezpośredniej jeziora Bachotek 

na drodze nieskoncentrowanego spływu powierzchniowego. Liczne jeziora występujące 

na terenie zlewni całkowitej jeziora Bachotek, zajmują ponad 7% jej powierzchni. 

Jednak z gruntów ornych (42%) pochodzi znacząca część allochtonicznego ładunku 

biogenów. Jednak wspomniane wcześniej jeziora przyczyniają się do ograniczenia całkowitej 

sumy związków azotu i fosforu, działając jak bufor zatrzymujący część ładunku. Teren zlewni 

bezpośredniej jeziora Bachotek jest intensywnie użytkowany rekreacyjnie. 

Pierwsza infrastruktura wypoczynkowa nad brzegami jeziora powstała w latach 50-tych 

XX wieku i od tego czasu ulegała systematycznej rozbudowie. Obecnie skupia się ona 

w postaci ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych oraz kąpielisk. Ścieki bytowo-

gospodarcze z infrastruktury wypoczynkowej gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych. Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jeziora jest uregulowana. 

 

Ocena końcowa 

Mimo dużej podatności na degradację jeziora Bachotek, cechuje się ono wodami 

odpowiadającymi umiarkowanemu stanowi ekologicznemu. Decydujący wpływ na osiągniętą 

ocenę ma umiarkowana zasobność wód w substancje biogenne, ograniczająca masowy 

rozwój organizmów fitoplanktonowych. Zahamowanie procesu eutrofizacji wód jeziora 

Bachotek, wynika z redukcji allochtonicznego ładunku biogenów dostarczanych głównym 

dopływem jeziora – rzeką Skarlanką. Nie bez znaczenia w poprawie stanu czystości wód ma 

buforowa rola systemu jezior rzeki Skarlanki, powstrzymująca część ładunku ze spływu 

powierzchniowego. 
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4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

4) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

5) Bieżące kontrole gospodarki ściekowej opartej o zbiorniki bezoodpływowe. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

2) Utrzymanie dotychczasowej funkcji jazu piętrzącego na odpływie Skarlanki, 

3) Określenie w pozwoleniu wodno-prawnym dla oczyszczalni ośrodka 

wypoczynkowego UMK oczyszczania ścieków z chemiczną eliminacja fosforu,  

4) Docelowo ścieki należy skierować poza obręb jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  
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Jezioro  BARTĘŻEK 

ID  20100 

ID hydrograficzne 28363619 

 

Lokalizacja: 53º49’14”N, 19º50’34”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     377,9ha 

Głębokość maks.    15m 

Głębokość średnia    5,1m 

Objętość     19605,6 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  64,1km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Bartężek jest przepływowym jeziorem rynnowym. Zasilany jest przez 

2 niewielkie cieki: Dopływ z Wenecji oraz Dopływ z jez. Tarda, zaś wypływa z niego ciek 

o nazwie Dopływ z jez. Bartężek uchodzący do jeziora Ruda Woda.  

Kształt jego jest mocno wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

Linia brzegowa jest dość urozmaicona, zaś na jeziorze leży kilka różnej wielkości wysp. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód powierzchniowych w zlewni jeziora, natomiast zidentyfikowano kilka ujęć 

wód podziemnych. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora o 0,15m, przy czym powierzchnia zwierciadła wody zwiększy się 

o 13ha. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 43,5 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,9 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 376 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,71 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,075 I-II 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,1 II 

V jez./L [tys.m3/m] 0,86 III 

Stratyfikacja wód [%] 4,5 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,16 III 

Wymiana wody (%) 60 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,3 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,57 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Bartężek przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2007 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu złego. Parametry fizyko-chemiczne również nie mieściły się 

w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego,  wyjątkiem przewodności oraz fosforu 

ogólnego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Parametrem poza kategorią jest tu stratyfikacja wód, która jest minimalna, 

ponadto w III kategorii mieściły się stosunek powierzchni dna czynnego do objętości 

epilimnionu oraz stosunek objętości jeziora do długości jego linii brzegowej.. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1520,55 13684,91 456,16 25,94 55,24 44,22 

Lasy  3377,07 5065,61 337,71 57,61 20,45 32,74 

Łąki  i pastwiska 328,89 986,66 65,78 5,61 3,98 6,38 

Środowiska podmokłe 34,57 51,85 3,46 0,59 0,21 0,34 

Ugory 279,87 839,60 55,97 4,77 3,39 5,43 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 321,43 4146,45 112,50 

 

16,74 10,91 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 24775,08 1031,58 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,32 7,71 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,32 7,71 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy -  jest to niecałe 60%. Grunty orne 

z zabudową rozproszoną to około 26% jej powierzchni. Grunty orne jednak są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 55% azotu oraz 44% fosforu.  Udział lasów jest jednak również znaczący – 20% azotu 

oraz 33% fosforu. 

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest nieco mniej 

korzystne. Mniej jest tu lasów, natomiast około 20% powierzchni to łąki i ugory. 

Nad jeziorem leżą wsie Winiec oraz Tarda, których część zabudowań dochodzi niemal 

do samego brzegu. Miejscowości te nie są skanalizowane – ścieki są z nich wywożone 

do oczyszczalni w Miłomłynie. 

 Wzdłuż części brzegu ciągnie się wąski pas roślinności izolującej jezioro, występują również 

trzcinowiska.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

brak również informacji o takich zrzutach w zlewni całkowitej jeziora. 
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Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjne – są tu kąpieliska, plaże oraz ośrodki wczasowe 

i indywidualna zabudowa letniskowa. Na jeziorze uprawiane są sporty wodne. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Przede wszystkim niekorzystny jest duży udział gruntów ornych w zlewni, a także 

położone bezpośrednio nad brzegiem nieskanalizowane wsie.  

Ponadto  zagrożeniem jest rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie ze strony 

nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia. Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 
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Jezioro  BRYŃSKIE POŁUDNIOWE 

ID  20163 

ID hydrograficzne 287411 

 

Lokalizacja: 53°11,0'N, 19°44,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     29,7 ha  

Głębokość maksymalna  9,5 m 

Głębokość średnia   3,0 m    

Objętość    897,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1776,60 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Bryńskie Południowe posiada powierzchnię 29,7 ha. Misa jeziorna położona 

jest w dnie rynny polodowcowej, zwiększającej swoją głębokość w kierunku północnym. 

Maksymalne przegłębienie jeziora wynosi 9,5 m. Strefa litoralu jest zróżnicowana. Krańcowe 

części zbiornika cechują się łagodnym spadkiem tej strefy. Środkowa część jeziora natomiast, 

charakteryzuje się silnie pochyloną strefą litoralu. Oś hydrograficzną jeziora Bryńskiego 

Południowego stanowi rzeka Brynica, mająca swe źródła na południe od zbiornika. 

Całkowita wymiana wody w misie jeziora następuje co około 9 miesięcy, co jest wartością 

umiarkowanie korzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 30,1 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,5 I-II 

O2 nad dnem 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 309 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,72 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,05 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m]  3 3 

V jez./L [tyś.m3/m]  0,37 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,33 3 

Wymiana wody (%) 140 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3]  7,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 3 

Średnia  2,71 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 8,44 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia 1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Jezioro Bryńskie Południowe cechuje się dużą podatnością na degradację – opowiadającą 

III kategorii. Jezioro badane było w 2000 roku. Do cech wpływających na niekorzystną ocenę 

należą: brak wykształcania się hypolimnionu, długość linii brzegowej mającej kontakt ze 
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zlewnią bezpośrednią jeziora oraz niewielka głębokość średnia. Cechy te mają przełożenie w 

osiągniętym, stosunkowo słabym jak na warunki zlewniowe – umiarkowanym stanie 

ekologicznym wód. Jezioro Bryńskie Południowe charakteryzuje się wysokim poziomem 

produkcji biologicznej w warstwie epilimnionu. Większość rozpuszczonych związków 

biogennych, zostaje wbudowana w komórki organizmów fitoplanktonowych, stąd niska 

koncentracja związków fosforu i azotu w powierzchniowej warstwie wód. Jednak, wysoki 

poziom związków fosforu odnotowywany jest w strefie hypolimnionu, gdzie panują warunki 

silnego deficytu tlenowego. W porównaniu z poprzednimi seriami monitoringowymi, 

zauważyć można spadek koncentracji związków biogennych w wodach jeziora, 

przy jednoczesnym wzroście produkcji pierwotnej. Gospodarka rybacka na jeziorze Bryńskim 

Południowym jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu linowo-

szczupakowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
- - - - - - 

Lasy  1674,76 2512,14 167,48 94,27 80,81 87,18 

Łąki  i pastwiska 33,77 101,32 6,75 1,9 3,26 3,52 

Zbiorniki wodne 30,66 - - 1,73 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 37,41 112,23 7,48 2,11 3,61 3,89 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 29,7 383,13 10,4 

 

12,32 5,41 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 3108,83 192,11 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,65 10,47 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,65 10,47 
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Zlewnia jeziora Bryńskiego Południowego zdominowana jest przez lasy, zajmujące ponad 

90% jej powierzchni. Z nich pochodzi większość ładunku związków biogennych, lecz wielkość 

jego spływu ogranicza się do ilości wód doprowadzanych do misy jeziora rzeką Brynicą. 

Spływ powierzchniowy materii allochtonicznej praktycznie nie istnieje. Na terenie zlewnie 

jeziora Bryńskiego Południowego brak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Presja ze strony 

rekreacyjnego wykorzystania wód jest niewielka i skupia się w części wschodniej zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Pomimo spadku koncentracji fosforu w warstwie powierzchniowej wód jeziora 

Bryńskiego Południowego, zauważalny jest wyraźny wzrost produkcji pierwotnej 

skorelowany z pogorszeniem się warunków tlenowych. Skutkuje to wzrostem efektów 

eutrofizacji, odzwierciedlającym się umiarkowanym stanem ekologicznym wód. 

Przebiegający proces eutrofizacji posiada przypuszczalnie charakter naturalny. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) Utrzymanie dotychczasowej struktury użytkowania ziemi w zlewni bezpośredniej, 

w szczególności utrzymania pasa nieużytków przylegających do jeziora, 

5) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 20 m od brzegu jeziora, 

6) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

7) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

 w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 

8) Zakaz wypasania zwierząt gospodarskich w zorganizowanych stadach w pasie 

ochronnym o szerokości 20 m, 

9) Zakaz pojenia stad zwierząt gospodarczych bezpośrednio z jeziora 

 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

2) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, miktyczny typ jeziora oraz rodzaj osadów dennych 

stan eutrofii jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  BRYŃSKIE PÓŁNOCNE 

ID  20164 

ID hydrograficzne 287411 

 

Lokalizacja: 53°12,0'N, 19°44,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     27,9 ha  

Głębokość maksymalna  7,0 m 

Głębokość średnia   2,2 m    

Objętość    619,7 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 2784,11 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Bryńskie Północne posiada powierzchnię 27,9 ha. Misa jeziorna położona jest 

w dnie rynny polodowcowej. Linia brzegowa zbiornika jest silnie zróżnicowana. 

Maksymalne przegłębienie znajduje się w południowo-wschodniej części misy jeziornej 

i wynosi 7,0 m. Strefa litoralu na przeważającej długości linii brzegowej jest łagodnie 

opadająca i szeroka. Oś hydrograficzną jeziora Bryńskiego Północnego stanowi rzeka Brynica, 

dopływająca z wyżej leżącego jeziora Branickiego Południowego. Całkowita wymiana wody 

w misie jeziora odbywa się niespełna trzy razy do roku, co jest wartością niekorzystną – 

wskazującą na  przepływowy charakter zbiornika. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 10,8 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2,1 I-II 

O2 nad dnem 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 300 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,95 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,05 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2,2 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,23 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,39 4 

Wymiana wody (%) 280 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 16,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów  

<60% grunty orne 
2 

Średnia  3,43 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 12,24 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-rolniczo-

leśna 
0 

Średnia 1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

Jezioro Bryńskie Południowe cechuje się ekstremalną podatnością na degradację – 

wykraczającą poza kategorię. Jedynie sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej (lasy) 

przestawia się korzystnie. Mimo, tak niekorzystnego stanu, wody jeziora Bryńskiego 
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Północnego osiągnęły dobry stan ekologiczny. Decydujący wpływ na ocenę miała niska 

produktywność biologiczna wód, odnotowana podczas badań monitoringowych 

przeprowadzonych w 2000 roku. Jedynym niekorzystnym procesem jest odtlenienie 

naddenych warstw wód, skutkujące uwalnianiem związków fosforu z osadów dennych. 

Analiza czasowa stanu wód, wskazuje na zdecydowaną poprawę jakości wód. W porównaniu 

z poprzednią serią monitoringową, przeprowadzoną w 1988 roku, wartości większości 

badanych wskaźników uległy znaczącej poprawie. Gospodarka rybacka na jeziorze Bryńskim 

Północnym jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu linowo-szczupakowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

109,89 988,97 32,97 3,95 17,81 10,2 

Lasy  2420,62 3630,94 242,06 86,94 65,37 74,92 

Łąki  i pastwiska 128,16 384,47 25,63 4,6 6,92 7,93 

Zbiorniki wodne 62,08 - - 2,23 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 63,37 190,11 12,67 2,28 3,42 3,92 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 27,9 359,91 9,77 

 

6,48 3,02 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 5554,39 323,1 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,16 19,91 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 1,16 19,91 

 

Zlewnia jeziora Bryńskiego Północnego jest zdominowana przez lasy, zajmujące ponad 86% 

jej powierzchni. Z nich pochodzi większość ładunku związków biogennych dostarczanych 

na drodze skoncentrowanego spływu rzeką Brynicą. Grunty orne, położone w północno-
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wschodniej części zlewni nie mają praktycznie możliwości zasilania wód jeziora Bryńskiego 

Północnego w ładunek biogenów. Jezioro odgrodzone jest od nich szerokim pasem 

buforowym terenów leśnych. Spływ powierzchniowy materii allochtonicznej praktycznie 

nie istnieje. Na terenie zlewnie jeziora Bryńskiego Północnego brak jest punktowych źródeł 

zanieczyszczeń. Presja ze strony rekreacyjnego wykorzystania wód jest niewielka i skupia się 

w przy północnym brzegu zbiornika. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Bryńskiego Północnego odpowiadają dobremu stanowi ekologicznemu. 

Systematyczna poprawa stanu wód jeziora Bryńskiego Północnego związana jest 

ze znacznym obniżeniem się zawartości fosforu ogólnego w warstwie epilimnionu. 

Skorelowane jest to ze spadkiem produktywności biologicznej wód i tym samym 

zwiększeniem miąższości warstwy fotycznej. Proces eutrofizacji w jeziorze Bryńskim 

przebiega prawdopodobnie naturalnie. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) Utrzymanie dotychczasowej struktury użytkowania ziemi w zlewni bezpośredniej, 

w szczególności utrzymania pasa nieużytków przylegających do jeziora, 

5) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 20 m od brzegu jeziora, 

6) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

7) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 

8) Zakaz wypasania zwierząt gospodarskich w zorganizowanych stadach w pasie 

ochronnym o szerokości 20 m, 

9) Zakaz pojenia stad zwierząt gospodarczych bezpośrednio z jeziora 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

2) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, miktyczny typ jeziora oraz rodzaj osadów dennych 

stan eutrofii jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  CICHE 

ID  20187 

ID hydrograficzne 2876721 

 

Lokalizacja: 53°22,3'N, 19°21,7'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     110,8 ha  

Głębokość maksymalna  13,4 m 

Głębokość średnia   6,8 m    

Objętość    7604,0 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 830,50 ha 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Ciche o powierzchni 110,8 ha wchodzi w skład Brodnickiego Parku 

Krajobrazowego. Rynnowa geneza powstania zbiornika odzwierciedla się w jego wydłużonym 

kształcie. Strefa litoralu jest wąska i stromo opada w kierunku płaskiego dna. 

Maksymalne przegłębienie jest słabo zaznaczone w morfometrii dna i posiada głębokość 

13,4 m. W północnej części misy znajduje się próg, tworzący wyspę o powierzchni 

około 0,3 ha. Krańce jeziora są wyraźnie wypłycone, stanowiąc siedlisko dla roślinności 

makrofitowej. Powyżej jeziora bierze swój początek Cichówka, jedyny powierzchniowy 

dopływ jeziora Cichego. Odpływ wód z jeziora następuje w kierunku południowo-

wschodnim. Wahania poziomu wód jeziora Cichego nie przekraczają 20 cm, co może 

świadczyć o znaczącej składowej zasilania podziemnego w bilansie wodnym zbiornika. 

Całkowita wymiana wód zgromadzonych w misie jeziora następuje co 5 lat. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) [μg/l] 16,2 V 

ESMI 0,35 II 

Przezroczystość (SD)[m] 2,6 I-II 

% O2 w hypolimnionie  3,3 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 366 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l]  1,13 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,03 I-II 

 Stan ekologiczny jez.  umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 6,8 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,99 3 

Stratyfikacja wód [%] 5,4 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 20 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,4 1 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  1,86 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,39 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Jezioro Ciche cechuje się dobrą odpornością na degradację odpowiadającą II kategorii. 

Najkorzystniejsze wartości przyjmują wskaźniki obrazujące cechy hydrograficzne 

i zlewniowe, co odzwierciedla minimalną presję zlewni na jezioro. Odporność jeziora 
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na wpływy z zewnątrz jest jedynie osłabiana przez niekorzystne cechy morfometryczne 

(m.in. głębokość średnią oraz długość linii brzegowe mającej kontakt ze zlewnią 

bezpośrednią). Ocena stanu ekologicznego, przeprowadzona w 2003 roku według wymagań 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, wskazuje na stan umiarkowany. Związane jest to z 

ponadnormatywną wielkością produkcji pierwotnej w wodach jeziora, przy surowych 

normach klasyfikacyjnych dla typu abiotycznego 2a. Biorąc pod uwagę wartość bezwzględną 

chlorofilu „a” nie jest ona bardzo wysoka. Również obciążenie wód substancją biogenną jest 

na niewielkim poziomie. Zastrzeżenia mogą wzbudzać jedynie niekorzystne warunki tlenowe, 

wynikające z morfometrii zbiornika. Wcześniejsze serie monitoringowe (1982, 1996), 

prowadzone w oparciu o system oceny jakości jezior, wskazywały na stabilny stan jakości 

wód, odpowiadający II klasie. Gospodarka rybacka na jeziorze Cichym jest prowadzona, 

a jego wody zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

85,64 770,78 25,69 10,31 23,96 19,42 

Lasy  596,08 894,11 59,61 71,77 27,79 45,06 

Łąki  i pastwiska 40,96 122,88 8,19 4,93 3,82 6,19 

Zbiorniki wodne 107,82 - - 12,98 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 110,8 1429,32 38,78 

 

44,43 29,32 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

                                       Suma [kg/rok] 3217,1 132,27 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,12 2,9 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok]  0,12 2,9 

 

Zlewnia jeziora Cichego posiada charakter typowo leśny. Skoncentrowany spływ 

powierzchniowy dostarcza niewielką ilość materii allochtonicznej z terenu zlewni, 

stąd niewielkie obciążenie wód związkami biogennymi. Zalesienia dochodzące do samej linii 

brzegowej jeziora powstrzymują spływ powierzchniowy z terenu zlewni bezpośredniej. 

W zlewni jeziora Cichego brak jest punktowych źródeł zanieczyszczeń. Niewielka presja 

ma miejsce jedynie z pola biwakowego wraz z kąpieliskiem zlokalizowanym w północnej 

części jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Cichego odpowiadają słabemu stanowi ekologicznemu wód. Słaby stan 

wynika z rygorystycznie postawionych norm obrazujących produkcję fitoplanktonu dla typu 

abiotycznego 2a. Sumaryczna ocena przeprowadzona w oparciu o system oceny jakości 

jezior, klasyfikująca wody jeziora Cichego do II klasy czystości, wydaje się trafniej 

odzwierciedlać stan wód. 

  

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Zakaz stosowania zanęt podczas połowów wędkarskich, 

4) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

5) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

2) Zakaz rozbudowy kąpieliska. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

 Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  
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Jezioro  DAUBY 

ID  20125 

ID hydrograficzne 28565859 

 

Lokalizacja: 53º45’46”N, 19º41’52”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     71,38ha 

Głębokość maks.    3,7m 

Głębokość średnia    2,3m 

Objętość     1438,1tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  20,1km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Dauby jest przepływowym jeziorem na cieku o nazwie Dopływ z jez. Dauby. 

Połączone jest Kanałem Iławskim z jeziorem Ilińsk. 

Kształt jeziora jest wydłużony z północy na południe. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy w Zalewie na jeziorze występują wahania 

poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora o 0,15m, przy czym powierzchnia zwierciadła wody zwiększy się 

o około 11 ha. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 57,7 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,8 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 326 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 4,3 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,074 I-II 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,3 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,32 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,43 non 

Wymiana wody (%) 250 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 14 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Dauby przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2006 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieścił się 

w granicach dla stanu słabego. Wśród parametrów fizyko-chemicznych przewodność i fosfor 

ogólny mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako jezioro ekstremalnie podatne na degradację – 

poza kategorią. Wszystkie parametry mieściły się w granicach III kategorii lub poza kategorią. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
1820,22 16381,99 546,07 62,65 84,16 76,36 

Lasy  586,35 879,53 58,64 20,18 4,52 8,20 

Łąki  i pastwiska 236,73 710,20 47,35 8,15 3,65 6,62 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 190,55 571,66 38,11 6,56 2,94 5,33 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 71,38 920,80 24,98 

 

4,73 3,49 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 19464,18 715,14 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,00 27,27 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,00 27,27 

 

Zlewnia jeziora Dauby jest zlewnią rolniczą. Większość jej powierzchni zajmują tereny 

rolnicze, z czego większość to grunty orne z zabudową rozproszoną. Lasy to zaledwie 20% jej 

powierzchni. Z gruntów ornych pochodzi 84% azotu oraz 76% fosforu produkowanego 

w zlewni.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. 

Bezpośrednio nad jeziorem leżą wsie Duba oraz Mózgowo, które zgodnie z informacją 

Urzędu Gminy nie są skanalizowane. Zabudowania wsi dochodzą na odległość kilkudziesięciu 

metrów od brzegu jeziora. Wokół jeziora prawie na całej długości linii brzegowej występuje 

pas zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie ma 

również takich zrzutów w jego zlewni. 

Nad jeziorem zlokalizowana jest indywidualna zabudowa letniskowa. Ścieki z niej są 

wywożone na oczyszczalnię. 

 

Ocena końcowa. 
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Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, ekstremalnie podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Duży udział terenów rolniczych, a w szczególności grunty orne dochodzące blisko 

jeziora, a także nieskanalizowana zabudowa mieszkalna są znaczącym zagrożeniem dla stanu 

wód.  

Ponadto  zagrożeniem jest rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie między innymi 

ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1)  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych 

oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości 

płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2)  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 

100 m od jeziora. 

3)  Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4)  Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego 

chowu lub hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie 

obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego 

przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed 

maksymalnym zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  DĄBROWA MAŁA 

ID  20139 

ID hydrograficzne 286179 

 

Lokalizacja: 53º26’35”N, 20º01’18”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     166,57ha 

Głębokość maks.    34,5m 

Głębokość średnia    10m 

Objętość     17390,8 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  147,6km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Dąbrowa Mała jest jeziorem przepływowym na rzece Wel. Ponadto zasilane 

jest ciekiem Mała Wkra oraz połączone przesmykiem z jeziorem Okrągłym. 

Kształt jeziora jest wydłużony z południowego wschodu na północny zachód, 

w południowej części mocno się rozszerza.. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Dno jeziora 

jest częściowo kamieniste, częściowo muliste.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy w Dąbrównie na jeziorze występują 

wahania poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora, natomiast w jego zlewni działa kilka 

ujęć wód podziemnych..  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 35,1 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2,1 I-II 

% O2 w hypolimnionie  2,1 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 360 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,46 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,092 III-V 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 10 I 

V jez./L [tys.m3/m] 1,54 III 

Stratyfikacja wód [%] 25,1 II 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,11 II 

Wymiana wody (%) 170 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 8,5 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
III 

Średnia  2,14 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Dąbrowa Mała przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 1995 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, który mieścił się w granicach dopuszczalnych dla stanu 

złego. Natomiast oceniane parametry fizyko-chemiczne, z wyjątkiem średniego nasycenia 

hipolimnionu tlenem oraz fosforu ogólnego, mieściły się w granicach dopuszczalnych 

dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii jako jezioro dość podatne 

na degradację. Większość parametrów oceny mieści się w granicach II kategorii. Jedynie 

średnia głębokość jeziora spełnia warunki dla I kategorii. 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
226 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

8866,39 79797,49 2659,92 58,45 83,36 71,36 

Lasy  3380,01 5070,01 338,00 22,28 5,30 9,07 

Łąki  i pastwiska 1097,91 3293,73 219,58 7,24 3,44 5,89 

Środowiska podmokłe 65,41 98,11 6,54 0,43 0,10 0,18 

Ugory 1411,32 4233,97 282,26 9,30 4,42 7,57 

Zabudowa zwarta 181,0660 1086,40 162,96 1,19 1,13 4,37 

Opad atmosferyczny 166,57 2148,75 58,30 

 

2,24 1,56 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 95728,47 3727,56 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,24 57,47 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 2,24 57,47 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora Dąbrowa Mała to tereny rolnicze. Najwięcej zajmują 

grunty orne z zabudową rozproszoną – ok. 58% powierzchni. Lasy pokrywają jedynie 22%. 

To grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 83% azotu oraz 71% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu nieco korzystniejsze – 

około jedną trzecią tego obszaru zajmują lasy, zaś resztę tereny rolnicze, z tym, że mniej jest 

gruntów ornych – jedynie kilkanaście procent, zaś reszta to łąki oraz ugory.. 

Na wschodnim brzegu jeziora leży miasto Dąbrówno. Zgodnie z informacją Urzędu gminy jest 

ono skanalizowane. 

Pola uprawne dochodzą niemal do brzegu jeziora - w niektórych miejscach brak jest 

jakiejkolwiek izolacji w postaci zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – jest tu pole campingowe, gospodarstwa 

agroturystyczne oraz plaże i kąpieliska. 
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Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w zlewni. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację.  

Jezioro znajduje się pod wpływem znacznych zagrożeń ze strony zlewni. Duży udział terenów 

rolniczych, a w szczególności grunty orne dochodzące blisko jeziora, są znaczącym 

zagrożeniem dla stanu wód. Również miasto Dąbrówno położone nad jeziorem pozostaje nie 

bez wpływu na jego stan. Potencjalnym zagrożeniem jest również rozwijająca się rekreacja. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zakaz wprowadzania wód opadowych do jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do 

przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do 

szczelnych zbiorników. 

c) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu 

lub hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie 

obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego 

przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

f) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu 

jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. 
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Jezioro  DĄBROWA WIELKA 

ID  20134 

ID hydrograficzne 286139 

 

Lokalizacja: 53º26’09”N, 20º03’30”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     584,73ha 

Głębokość maks.    34,7m 

Głębokość średnia    8,2m 

Objętość     50610,9 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  88,7km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Dąbrowa Wielka jest jeziorem przepływowym na rzece Wel. Ponadto zasilane 

jest ciekami: Saminiec, Dopływ z Ostrowit, Dopływ z jez. Straszewo oraz Dopływ 

z jez. Brzeźno. Kształt jeziora jest wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

Linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta, jedynie od wschodniej strony wcina się w ląd 

dość duża zatoka. Dno jeziora jest muliste i piaszczysto-muliste. Występuje sporo 

podwodnych górek i głęboczków. Na jeziorze leży jedna wyspa. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy w Dąbrównie na jeziorze występują 

wahania poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora, natomiast w jego zlewni działa kilka 

ujęć wód podziemnych..  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 16,5 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,614 II 

Przezroczystość [m] 2,6 I-II 

% O2 w hypolimnionie  3,45 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 315 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,74 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,047 I-II 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 8,2 II 

V jez./L [tys.m3/m] 2,91 II 

Stratyfikacja wód [%] 18,2 III 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,1 I 

Wymiana wody (%) 40 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,8 I 

Zagosp. zlewni bezp. ≥60% gruntów ornych III 

Średnia  2,0 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Dąbrowa Wielka przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2008 roku. Stan jeziora oceniono jako słaby. Decydującym parametrem 

był tutaj chlorofil „a”, drugi badany parametr biologiczny – ESMI – mieścił się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego. Również oceniane parametry fizyko-chemiczne, 

z wyjątkiem średniego nasycenia hipolimnionu tlenem, mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii jako jezioro dość podatne 

na degradację. Parametry oceny osiągają bardzo zróżnicowane wielkości, najkorzystniejsze 

są stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu oraz współczynnik 

Schindlera. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

6124,75 55122,72 1837,42 64,75 79,65 71,53 

Lasy  1439,62 2159,43 143,96 15,22 3,12 5,60 

Łąki  i pastwiska 569,42 1708,26 113,88 6,02 2,47 4,43 

Środowiska podmokłe 60,47 90,70 6,05 0,64 0,13 0,24 

Ugory 498,45 1495,35 99,69 5,27 2,16 3,88 

Zabudowa zwarta 181,0660 1086,40 162,96 1,91 1,57 6,34 

Opad atmosferyczny 584,73 7543,02 204,66 

 

10,90 7,97 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 69205,87 2568,62 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,44 11,84 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,44 11,84 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora Dąbrowa Wielka zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 65%. Lasy pokrywają jedynie 15% powierzchni zlewni. To grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 80% azotu oraz 71% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu nieco korzystniejsze – 

około jedną trzecią tego obszaru zajmują lasy, zaś resztę tereny rolnicze. 

Na zachodnim brzegu jeziora leży miasto Dąbrówno. Ponadto na południu nad samym 

brzegiem leży wieś Leszcz. Zgodnie z informacją Urzędu gminy są one skanalizowane. 

Pola uprawne dochodzą niemal do brzegu jeziora - w niektórych miejscach brak jest 

jakiejkolwiek izolacji w postaci zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – są tu ośrodki wczasowe, indywidualna zabudowa 

letniskowa oraz plaże i kąpieliska. 
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Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w zlewni. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację.  

Jezioro znajduje się pod wpływem znacznych zagrożeń ze strony zlewni. Duży udział terenów 

rolniczych, a w szczególności grunty orne dochodzące blisko jeziora, są znaczącym 

zagrożeniem dla stanu wód. Również zabudowa mieszkalna, w szczególności miasto 

Dąbrówno położone nad jeziorem pozostaje nie bez wpływu na jego stan. Potencjalnym 

zagrożeniem jest również rozwijająca się rekreacja. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora: 

a) budowa kanalizacji miejscach gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Zakaz wprowadzania wód opadowych do jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  
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e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

f) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w okresie ok. 5-10 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. 
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Jezioro  DĘBNO 

ID  20181 

ID hydrograficzne 28765 

 

Lokalizacja: 53°22,7'N, 19°25,2'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     59,5 ha  

Głębokość maksymalna  15,9 m 

Głębokość średnia   5,5 m    

Objętość    3281,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 16049,47 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Dębno, wchodzące w skład Brodnickiego Parku Krajobrazowego, 

posiada powierzchnię 59,5 ha. Polodowcowa geneza powstania zbiornika odzwierciedla się 

w jego urozmaiconej morfometrii. Wyraźnie zaznaczone w ukształtowaniu dna dwa 

głęboczki, oddzielone są od siebie płaskim progiem. Ich maksymalna głębokość jest do siebie 

zbliżona i wynosi około 15 m. Na całej długości linii brzegowej strefa litoralu jest dobrze 

wykształcona. Przez jezioro przepływa pojezierna rzeka – Skarlanka. Bliskie położenie koło 

siebie dopływu i odpływu wskazuje na asymetrię przepływu wody w zbiorniku. 

Jedynie północna część jeziora Dębno jest pod oddziaływaniem prądu rzeki Skarlanki, 

co ma wpływ na funkcjonowanie dwóch odseparowanych głęboczków. Jezioro cechuje się 

skrajnie przepływowym charakterem, gdyż całkowita wymiana jego wód przebiega w około 

2 miesiące. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 15,5 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2,1 I-II 

% O2 w hypolimnionie 0,2 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 310 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,1 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,87 3 

Stratyfikacja wód [%] 11,4 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,11 2 

Wymiana wody (%) 655 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 47,2 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,43 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,39 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Jezioro Dębno posiada silnie zróżnicowane cechy morfometryczne, hydrologiczne 

i zlewniowe, przez co odpowiada stosunkowo dobrej – II kategorii podatności na degradację. 
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Jednak w analizowanych wskaźnikach zaznacza się wyraźny wpływ zlewni na jakość wód 

jeziora. Jest to zbiornik dimiktyczny, w którym podczas szczytu okresu wegetacyjnego 

wykształca się pełna stratyfikacja termiczno-tlenowa. Charakterystyczny dla jezior 

eutroficznych przebieg krzywej tlenowej, wskazuje na silne odtlenienie naddennych warstw 

wód. Warstwy hypolimnionu cechują się kilkukrotnie wyższą koncentracją związków 

biogennych, aniżeli warstwa powierzchniowa wód. Świadczy to o kumulacji tych związków w 

jeziorze oraz o przebiegu procesu wewnętrznego zasilania wód w biogeny pochodzących 

z osadów dennych. Mimo niekorzystnego obciążenia wód substancją biogenną, 

produktywność biologiczna wód jest na umiarkowanym poziomie. Skutkuje to osiągnięciem 

w 2001 roku, umiarkowanego stanu ekologicznego wód. Fitoplankton, głównie okrzemki, 

ograniczają zasięg strefy fotycznej do około 2 m głębokości. W stosunku do wcześniejszych 

badań monitoringowych, przeprowadzonych w 1993 roku, zauważyć można poprawę stanu 

trofii wód jeziora. Związana jest ona przede wszystkim ze spadkiem zawartości substancji 

biogennych w wodach Skarlanki – jedynego dopływu jeziora Dębno. Gospodarka rybacka na 

jeziorze jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

  Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
7631,14 68680,25 2289,34 47,55 82,92 71,49 

Lasy  5833,99 8750,99 583,4 36,35 10,56 18,22 

Łąki  i pastwiska 855,5 2566,49 171,1 5,33 3,1 5,34 

Zbiorniki wodne 1040,14 - - 6,48 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 688,69 2066,08 137,74 4,29 2,49 4,3 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 59,5 767,55 20,83 

 

0,93 0,65 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 82831,37 3202,4 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 5,38 139,21 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 5,38 139,21 

 

Zlewnia jeziora Dębno nie posiada dominującego sposobu pokrycia terenu. Lasy, zajmujące 

36% terenu zlewni skoncentrowane są głównie wzdłuż systemu jeziornego rzeki Skarlanki. 

Stosunkowo znaczący odsetek jej powierzchni przypada na stojące zbiorniki wodne (6%). 

Jednak decydująca część materii allochtonicznej, dostarczanej do misy omawianego 

zbiornika, pochodzi z gruntów użytkowanych rolniczo. Jego wody charakteryzują się jednak 

stosunkowo dobrym stanem czystości. Wpływ na osiągniętą ocenę, mają dwa czynniki 

zlewniowe. Strefa buforowa lasów wokół jeziora – eliminująca możliwość dostawy materii 

allochtonicznej na drodze nieskoncentrowanego spływu powierzchniowego oraz liczne 

jeziora występujące w górnej części zlewni Skarlanki akumulujące część ładunku biogenów. 

Na terenie zlewni całkowitej jeziora Dębno nie zewidencjonowano punktowych źródeł 

zanieczyszczeń, a gospodarka ściekowa oparta jest o zbiorniki bezodpływowe. Jezioro Dębno 

znajduje się pod silną presją ze strony turystycznego wykorzystania wód. Nad jego brzegami 

położony jest jeden ośrodek wypoczynkowy oraz liczna rozproszona indywidualna zabudowa 

rozproszona, której gospodarka ściekowa może wzbudzać zastrzeżenia. Przez północną część 

analizowanego jeziora przebiega szlak turystyki kajakowej. 

 

Ocena końcowa 

Mimo słabej odporności na degradację jeziora Dębno, odpowiadającej II kategorii, 

cechuje się ono wodami odpowiadającymi umiarkowanemu stanowi ekologicznemu. 

Wysokie obciążenie wód jeziora w substancje biogenne, nie odzwierciedla się w wielkości 

produkcji pierwotnej fitoplanktonu. Nie bez znaczenia w ocenie końcowej stanu czystości 

wód jeziora Dębno ma buforowa rola systemu jezior rzeki Skarlanki, powstrzymująca część 

ładunku ze spływu powierzchniowego. 
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4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Zakaz stosowania zanęt podczas połowów wędkarskich, 

4) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

5) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności) 

6) Likwidacja nielegalnej zabudowy rekreacyjnej. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

2) Zakaz rozbudowy kąpieliska. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  
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Jezioro  DŁUGIE  

ID  20084 

ID hydrograficzne  2832321  

 

Lokalizacja: 53º49’03”N, 20º01’21”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     81,79 ha 

Głębokość maks.    18 m 

Głębokość średnia    6 m 

Objętość     5395,4 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  6,21 km2 

Typ abiotyczny   5a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Długie jest jeziorem przepływowym. Zasilane jest przez niewielki dopływ 

bez nazwy, zaś wody z niego odpływają do leżącego na rzece Taborzance jeziora Gil. 

Jezioro jest planowane do podpiętrzenia zgodnie z Programem małej retencji województwa 

warmińsko-mazurskiego. Po zbudowaniu przepustozastawki o wysokości 0,2m powierzchnia 

jeziora zwiększy się o niewiele ponad 2 ha.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Długiego.  

Informacje pozyskane z Urzędu Gminy Łukta pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może 

spełniać wymagania stanu dobrego. Jednakże jest to jedynie ocena subiektywna, gdyż brak 

jest danych monitoringowych dla jeziora. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,5 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,57 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,3 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,0 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

105,58 950,22 31,67 17,26 35,27 29,82 

Lasy  389,23 583,84 38,92 63,64 21,67 36,64 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 35,02 105,06 7,00 5,73 3,90 6,59 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 81,79 1055,09 28,63 

 

39,16 26,95 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2694,22 106,23 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,13 3,29 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,13 3,29 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 64%. Udział gruntów ornych wraz 

z zabudową rozproszoną wynosi jedynie 17%, zaś ugorów – niecałe 6%. Z obszarów gruntów 

ornych pochodzi większość ładunku azotu produkowanego w zlewni – 35%. Natomiast 

głównym źródłem fosforu są lasy – prawie 37%. Istotny jest tutaj również udział opadu 

atmosferycznego – 39% azotu oraz 27% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora użytkowanie terenu jest korzystniejsze – 

jedynie kilkanaście procent to grunty orne z zabudową rozproszoną, zaś resztę obszaru 

pokrywają lasy. Widoczne na ortofotomapie pola uprawne zlokalizowane są z północno-

wschodniej strony jeziora i miejscami dochodzą bardzo blisko brzegu. 

Bezpośrednio nad jeziorem w jego północno-wschodniej części zlokalizowane są pojedyncze 

zabudowania. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa.  

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Długiego. Informacje pozyskane z Urzędu Gminy Łukta pozwalają przypuszczać, 

iż stan jeziora może spełniać wymagania stanu dobrego. Zdecydowanie korzystne jest tutaj 

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej jeziora – stanowiące jego ochronę przed wpływami  

zewnątrz. Dużym zagrożeniem jednak jest dla jeziora obecność w jego pobliżu gruntów 

ornych. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych 

oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych 

i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 
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4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu 

lub hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie 

obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego 

przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  DŁUGIE 

ID  20201 

ID hydrograficzne 288819 

 

Lokalizacja: 53°05,4'N, 19°16,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     108,6 ha  

Głębokość maksymalna  18,0 m 

Głębokość średnia   6,4 m    

Objętość    6966,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 3175,41 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Długie posiada powierzchnię 108,6 ha. Reprezentuje ono genetycznie typ 

rynnowy. Długa na 6,4 km rynna jeziorna jest silnie urozmaicona morfometrycznie. 

Jednak długość efektywna nie przekracza 1,4 km, co ma wpływ na rozbieg fali na jeziorze. 

Liczne przegłębienia porozdzielane są płytszymi progami. Strefa litoralu jest wąska i stromo 

opada w kierunku dna. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi 18,0 m, a średnia 6,4 m. 

Jezioro Długie zasilane jest przez kilka dopływów powierzchniowych. Najbardziej istotny 

dopływ, prowadzący wody z jeziora Trąbińskiego, uchodzi w środkowej części lewego brzegu. 

Na przeciwnym brzegu zlokalizowany jest odpływ wód do Rypienicy. W krańcowych 

częściach misy jeziornej znajdują się ujścia niewielkich dopływów, odwadniających zatorfione 

odcinki rynny glacjalnej. Ważną składową bilansu wodnego jeziora stanowi zasilanie 

podziemne. Wody zgromadzone w jeziorze Długim ulegają całkowitej wymianie raz na dwa 

lata, co jest wartością korzystną ze względu na obieg materii w systemie hydrologicznym. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 19,9 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie 0,8 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 403 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,52 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,07 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 6,4 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,53 4 

Stratyfikacja wód [%] 8,4 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 53 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,57 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,12 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolicza 1 

Średnia 1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

 i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Jezioro Długie cechuje się bardzo zróżnicowanymi cechami morfometrycznymi, 

hydrologicznymi i zlewniowymi, co wpływa na słabą odporność zbiornika na degradację, 
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odpowiadającą III kategorii. Na obniżenie oceny wpływ ma znacząca długość linii brzegowej 

mająca kontakt ze zlewnią bezpośrednią oraz słabe warunki tlenowe. Najbardziej korzystnie 

przedstawia się wskaźnik obrazujący możliwość wewnętrznego wzbogacania wód. Zbiornik 

cechuje się występowaniem niepełnej stratyfikacji termiczno-tlenowej, poza najgłębszym 

stanowiskiem. Warstwy naddenne charakteryzujące się ponadnormatywnymi stężeniami 

związków fosforu posiadają cechy silnie anoksyczne. Warstwa epilimnionu nie jest już tak 

żyzna, co przekłada się na umiarkowaną wielkość produkcji fitoplanktonu. Ocena elementu 

biologicznego – chlorofilu „a”, wskazuje na umiarkowany stan ekologiczny wód jeziora 

Długiego w 2005 roku. Jezioro Długie w okresie 1989-2005 objęte było trzykrotnymi seriami 

monitoringowymi. Przez cały okres jakość wód wykazywała nieznaczną tendencję do  

poprawy większości badanych wskaźników. Pogorszeniu uległy jedynie warunki tlenowe nad 

dnem, obciążenie wód substancją mineralną oraz stan sanitarny wód. Gospodarka rybacka 

na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

2640,1 23760,87 792,03 83,14 91,56 89,72 

Lasy  74,64 111,95 7,46 2,35 0,43 0,85 

Łąki  i pastwiska 107,42 322,25 21,48 3,38 1,24 2,43 

Zbiorniki wodne 234,48 - - 7,38 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 118,78 356,35 23,76 3,74 1,37 2,69 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 108,6 1400,94 38,01 

 

5,4 4,31 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 25952,36 882,74 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,81 23,9 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,81 23,9 

 

Zlewnia jeziora Długiego posiada typowo rolniczy charakter. Dobrej jakości grunty orne 

zajmują ponad 83% jej powierzchni. Lasy zajmują bardzo nieznaczną część zlewni, 

które porastają dno rynny jeziornej. Strefa buforowa roślinności wokół jeziora jest wąska 

i zfragmentaryzowana. Allochtoniczny ładunek biogenów dostarczany jest do jeziora 

na drodze powierzchniowego spływu wód oraz poprzez skoncentrowane dopływy. W zlewni 

całkowitej jeziora nie występują punktowe źródła zanieczyszczeń. Gospodarka ściekowa 

na terenie zlewni całkowitej jest uregulowana i opiera się o system zbiorników 

bezodpływowych. Presja ze strony rekreacyjnego wykorzystania wód jeziora Długiego jest 

na umiarkowanym poziomie. Zabudowa letniskowa skupia się głównie wzdłuż wschodniego 

brzegu. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Długie cechuje się wodami należącymi do umiarkowanego stanu 

ekologicznego. Wysoki stan trofii jeziora jest efektem silnej presji z intensywnie 

wykorzystywanej rolniczo zlewni jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą natlenienie hypolimnionu 

jeziora połączone z percypitacja fosforu, 

2) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie zabudowy rekreacyjnej. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat.     
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Jezioro  DRWĘCKIE 

ID  20081 

ID hydrograficzne 28399 

 

Lokalizacja: 53º42’03”N, 19º55’58”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     773,97ha 

Głębokość maks.    22,3m 

Głębokość średnia    5,7m 

Objętość     50140,1tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  1015,2km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Drwęckie jest przepływowym jeziorem na rzece Drwęcy. Ponadto zasilane jest 

kilkoma mniejszymi dopływami, m.in.: Szelążnica, Dopływ z Faltyjanek, Morlińska Struga. 

Jezioro podlega dość znaczącym presjom hydrologicznym. Jest ono podpiętrzone jazem 

w Samborowie o wysokości 0,65m, ponadto następuje tutaj rozrząd wód na Kanał Elbląski. 

Składa się z dwóch wąskich rynien - jednej wydłużonej ze wschodu na zachód o długości 

około 12 km oraz drugiej, odgałęzionej na północny zachód, o długości około  5 km.  

Dno jeziora jest piaszczysto-muliste. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 29,5 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,6 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0,3 III-V 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 391 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,47 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,098 III-V 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,7 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,29 III 

Stratyfikacja wód (%) 11,5 III 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,16 III 

Wymiana wody (%) 390 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 20,2 III 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,71 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Drwęckiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2005 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, ale także 

parametry fizyko-chemiczne. Jedynie wartości przewodności i azotu ogólnego mieściły się 

w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Prawie wszystkie parametry mieszczą się w granicach III kategorii, 

za wyjątkiem zagospodarowania zlewni bezpośredniej oraz średniej głębokości – II kategoria. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
40119,49 361075,43 12035,85 42,63 75,90 60,81 

Lasy  38993,77 58490,65 3899,38 41,44 12,30 19,70 

Łąki  i pastwiska 8350,19 25050,58 1670,04 8,87 5,27 8,44 

Środowiska podmokłe 446,77 670,16 44,68 0,47 0,14 0,23 

Ugory 4776,26 14328,78 955,25 5,08 3,01 4,83 

Zabudowa zwarta 645,33 3871,97 580,80 0,69 0,81 2,93 

Opad atmosferyczny 773,97 9984,21 270,89 

 

2,10 1,37 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 2253,55 336,66 0,47 1,70 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 475725,33 19793,54 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,51 61,17 

Ze źródeł punktowych 0,04 0,29 

Suma [g/m2rok] 2,56 61,47 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 41% oraz grunty orne – 

ok. 43%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 76% azotu oraz 61% fosforu.  

Jednak w 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest inne – około 40% 

powierzchni to lasy, zać ponad 30% pokrywają łąki – dochodzą one w wielu miejscach 

do samego brzegu jeziora. Wzdłuż prawie całej linii brzegowej ciągnie się pas nie zalesiony. 

Bezpośrednio nad jeziorem, na jego wschodnim brzegu, położone jest miasto Ostróda. 

Ponadto blisko brzegu leżą zabudowania wsi Pławki i Morliny. W miejscowości Morliny, 

w odległości kilkuset metrów od jeziora, znajduje się ferma drobiu. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, jednak 

w obrębie zlewni całkowitej ścieki zrzuca kilka oczyszczalni: Płośnica, Grabin oraz Małdyty. 

Jezioro jest intensywnie wykorzystywane rekreacyjne – są tu kąpieliska, plaże 

oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego, a także ośrodki wypoczynkowe. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, nieodporne na wpływy z zewnątrz.  

Niekorzystnym czynnikiem dla stanu jeziora jest zagospodarowanie jego zlewni – przede 

wszystkim duży udział gruntów ornych, łąki dochodzące do brzegu jeziora, a także położone 

bezpośrednio nad brzegiem miasto Ostróda.  

Ponadto  zagrożeniem jest intensywnie rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie 

ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia.  

2) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków  

3) Rozpoznanie sposobu zagospodarowania ścieków opadowych z terenu miasta 

Ostróda – zapewnienie odpowiedniego oczyszczania tych ścieków. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni ścieków i 

wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 

przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  
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d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. Jednakże z uwagi na niemożliwe do całkowitego 

wyeliminowania presje w zlewni jeziora, osiągnięcie dobrego stanu może okazać się w tym 

okresie niemożliwe. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 

Jezioro położone jest w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Natura2000 – 

PLH280001 Dolina Drwęcy. 
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Jezioro  EWINGI 

ID  20115 

ID hydrograficzne 285619 

 

Lokalizacja: 53º50’11”N, 19º35’05”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     483,45ha 

Głębokość maks.    3m 

Głębokość średnia    2m 

Objętość     9870,1tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  84,6km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Ewingi jest jeziorem przepływowym. Zasilane jest przez rzeki Szlazówka oraz 

Zalewka, natomiast wypływa z niego Iławka. Kształt jego jest owalny, z zatoką oddzieloną 

wąskim przesmykiem w południowo wschodniej części. Na jeziorze leży jedna wyspa.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy Zalewo na jeziorze występują wahania 

poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora jazem o wysokości 0,15m, przy czym powierzchnia zwierciadła wody 

zwiększy się o około 5,7 ha. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 99,4 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,7 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 337 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 6,4 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,112 I-II 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,81 III 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,5 non 

Wymiana wody (%) 160 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 8,6 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,14 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Ewingi przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2006 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu złego. Wśród parametrów fizyko-chemicznych tylko przewodność 

i fosfor ogólny mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako bardzo podatne na degradację – III kategoria. 

Wszystkie parametry, oprócz wymiany wody i współczynnika Schindlera, znalazły się poza 

kategorią lub w granicach III kategorii. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
5471,74 49245,68 1641,52 64,72 77,95 66,08 

Lasy  1216,27 1824,41 121,63 14,39 2,89 4,90 

Łąki  i pastwiska 899,50 2698,50 179,90 10,64 4,27 7,24 

Środowiska podmokłe 115,92 173,89 11,59 1,37 0,28 0,47 

Ugory 268,12 804,37 53,62 3,17 1,27 2,16 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 483,45 6236,51 169,21 

 

9,87 6,81 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 2190,00 306,60 3,47 12,34 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 63173,35 2484,07 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,45 12,61 

Ze źródeł punktowych 0,06 0,45 

Suma [g/m2rok] 0,51 13,07 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze - grunty orne 

z zabudową rozproszoną to ok. 65%, zaś łąki i pastwiska 11%. Lasy to jedynie kilkanaście 

procent jej powierzchni. Oszacowano, iż grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną 

większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 78% azotu oraz 66% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest nieco 

korzystniejsze. Lasy zajmują niecałe 30% jej powierzchni, zaś część terenów rolniczych to 

ugory. Wzdłuż części brzegu ciągnie się wąski pas roślinności izolującej jezioro. Jednakże 

w wielu miejscach pola dochodzą bezpośrednio do brzegu. 

Bezpośrednio nad jeziorem leżą miejscowości Zalewo oraz Półwieś, których zabudowa 

dochodzi do brzegu jeziora. Obie te miejscowości są prawie w 100% skanalizowane. Ścieki 

deszczowe z miejscowości Zalewo są odprowadzane bezpośrednio do jeziora. Ponadto 

w zlewni jeziora są odprowadzane ścieki z oczyszczalni w miejscowości Półwieś. 
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Przez wiele lat do jeziora odprowadzane były ścieki z garbarni oraz gnojowica z dużej 

chlewni. Spowodowało to duże zanieczyszczenie jeziora oraz jego eutrofizację. Obecnie oba 

zakłady są zamknięte. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Obecnie jedynymi negatywnymi oddziaływaniami są zagospodarowanie zlewni jeziora- duży 

udział gruntów ornych w zlewni, a także położone bezpośrednio nad brzegiem miejscowości 

i odprowadzane z nich ścieki.  

Pomimo wyeliminowania kilkanaście lat temu najistotniejszych presji, czas powrotu jeziora 

do dobrego stanu będzie bardzo długi o ile w ogóle możliwy. Przyspieszyć go mogą działania 

rekultywacyjne.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Dla przyspieszenia powrotu jeziora do dobrego stanu wskazane jest przeprowadzenie 

działań rekultywacyjnych 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie parametrów ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Półwsi. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w stosunkowo długim okresie ok. 15-20 lat. Jednakże z uwagi na obecny stan 

oraz dużą podatność na degradację jeziora, osiągnięcie dobrego stanu wód może okazać się 

w tym okresie niemożliwe. Przyspieszyć je mogą działania rekultywacyjne. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  GIL 

ID  20083 

ID hydrograficzne  2832321 

 

Lokalizacja: 53°49’43”N, 19°59’28” E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     158,99ha 

Głębokość maks.    22,1 m 

Głębokość średnia    6,9 m 

Objętość     11664,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  114,9 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Gil jest jeziorem przepływowym, położonym na rzece Taborzance. 

Zasilane jest ponadto przez niewielkie cieki bez nazwy. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora. Przy wysokości piętrzenia 0,15m powierzchnia jeziora zwiększy się 

o ok. 4ha. 

Dno jeziora jest piaszczyste, miejscami muliste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Gil. Zgodnie 

z informacją Urzędu Gminy w Łukcie woda w jeziorze jest przejrzysta, dobrej jakości. 

Jednakże jest to jedynie ocena subiektywna, gdyż brak jest danych monitoringowych 

dla jeziora. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,9 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,64 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 9,9 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro  podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

343,91 3095,20 103,17 19,46 41,19 32,58 

Lasy  950,74 1426,11 95,07 53,78 18,98 30,02 

Łąki  i pastwiska 156,14 468,43 31,23 8,83 6,23 9,86 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 157,91 473,72 31,58 8,93 6,30 9,97 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 158,99 2050,97 55,65 

 

27,29 17,57 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0    

Inne źródła 0 0    

Suma [kg/rok] 7514,43 316,70 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,20 4,73 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,20 4,73 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – stanowią one 54% powierzchni. Gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną w zlewni całkowitej jeziora jest jedynie niecałe 20%. Grunty 

orne są jednak odpowiedzialne za większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 41% azotu oraz 33% fosforu. 

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest jednak mniej korzystne – lasów 

jest tutaj niecałe 30%, gruntów ornych niecałe 20%, natomiast duży udział w powierzchni 

mają łąki oraz złożone tereny upraw o działek – razem ponad 20%. 

Pola uprawne miejscami dochodzą niemal brzegu jeziora. Jezioro prawie na całej długości 

linii brzegowej otoczone jest pasem zadrzewień lub zakrzaczeń.  Występuje również pas 

trzcin. 

Bezpośrednio nad brzegiem jeziora, w jego północnej części, leżą zabudowania wsi Ruś 

oraz Kotkowo. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Łukcie wieś Kotkowo jest w całości 

skanalizowana. 

Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie – są tu kąpieliska oraz indywidualna zabudowa 

letniskowa. Użytkowane jest również wędkarsko. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

Jezioro objęte jest strefą ciszy, co oznacza zakaz użytkowania na nim sprzętu napędzanego 

silnikiem. 

 

Ocena końcowa.  

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Gil. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może 

spełniać wymagania stanu dobrego. Jednak niekorzystne jest tutaj zagospodarowanie zlewni 

bezpośredniej jeziora – w szczególności dochodzące do jego brzegu tereny rolnicze oraz 

rozwój rekreacji, co powoduje zagrożenie ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-

ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia.  

2) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
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Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej jeziora. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Występujące ryby: m. in. sieja, szczupak, węgorz, okoń, leszcz, karp. lin, płoć. 
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Jezioro  GIL MAŁY 

ID  20110 

ID hydrograficzne 2838190 

 

Lokalizacja: 53º42’46”N, 19º44’05”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     55,85ha 

Głębokość maks.    6,2 m 

Głębokość średnia    2,2 m 

Objętość     1257,7 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  3,70km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Gil Mały jest jeziorem przepływowym, połączonym z jeziorem Gil Wielki. 

Zasilane jest kilkoma niewielkimi ciekami bez nazwy. 

Kształt jeziora jest lekko wydłużony ze wschodu na zachód, a jego linia brzegowa jest słabo 

rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora przepustozastawką o wysokości 1,0m, przy czym powierzchnia 

zwierciadła wody zwiększy się o około 7 ha. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Gil Mały. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy Miłomłyn woda jest mętna.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,2 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,34 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,39 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  3,0 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
96,72 870,50 29,02 26,20 43,41 38,09 

Lasy  157,19 235,78 15,72 42,57 11,76 20,64 

Łąki  i pastwiska 59,45 178,34 11,89 16,10 8,89 15,61 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 55,85 720,47 19,55 

 

35,93 25,66 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0 0 0 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2005,09 76,17 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,14 3,59 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,14 3,59 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
263 

 

Prawie połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy. Grunty orne z zabudową 

rozproszoną to niecałe 30% procent jej powierzchni, jednak są odpowiedzialne za większość 

ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 43% azotu oraz 38% fosforu. 

Ze względu na bardzo małą powierzchnię zlewni w stosunku do powierzchni jeziora, duże 

znaczenie ma wielkość ładunku dostarczanego z opadem atmosferycznym – jest to 36% 

azotu oraz 26% fosforu. 

Pokrycie terenu w 100 metrowej strefie buforowej wokoło jeziora jest niewiele 

korzystniejsze około połowy jej powierzchni to lasy, zaś trochę więcej – złożone systemy 

upraw o działek. Wzdłuż prawie całej długości linii brzegowej występują lasy bądź izolujący 

pas zakrzaczeń. 

Nad jeziorem leżą niewielkie wsie: Gil Wielki oraz Ostrów Wielki. Występuje tu również 

indywidualna zabudowa letniskowa. Zabudowa nad jeziorem nie jest skanalizowana – ścieki 

wywożone są do oczyszczalni. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie ma 

również takich zrzutów w jego zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Gil Mały. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może 

spełniać wymagania stanu dobrego. Wprawdzie zlewnia użytkowana jest w dużym stopniu 

rolniczo, jednak ze względu na bardzo małą jej powierzchnię ładunek biogenów, który może 

być z niej dostarczony jest bardzo mały.  

Najistotniejszą presją w zlewni jeziora jest rolnictwo, potencjalnym zagrożeniem jest również 

położona nad jeziorem zabudowa, ze względu na nieuporządkowaną gospodarkę wodno-

ściekową.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
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Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
265 

 

 

Jezioro  GIL WIELKI 

ID  20108 

ID hydrograficzne 2838199 

 

Lokalizacja: 53º43’17”N, 19º44’08”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     536,46ha 

Głębokość maks.    20m 

Głębokość średnia    7,2m 

Objętość     38742,2tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  43km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Gil Wielki jest jeziorem przepływowym o średniej głębokości. Zasilane jest 

ciekami: dopływ z jez. Kocioł, Dopływ z jez. Gultinek Duży oraz Dopływ spod Sępów. 

Wypływa z niego rzeka Iłga. 

Linia brzegowa jeziora jest dość urozmaicona, zaś kształt wydłużony z południowego zachodu 

na północny wschód. Dno jeziora jest piaszczyste, miejscami muliste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 9,2 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 293 I-III 

Azot ogólny [mgN/l] 0,97 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,057 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,2 II 

V jez./L [tys.m3/m] 1,84 III 

Stratyfikacja wód [%] 5,1 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 I 

Wymiana wody (%) 20 I 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,1 I 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów, 

 <60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,14 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Gil Wielki przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2001 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, ale także parametry fizyko-

chemiczne. Jedynie wartości przewodności i azotu ogólnego mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Zdecydowanie pozytywny wpływ mają tu: stosunek powierzchni dna czynnego do objętości 

epilimnionu, niewielka wymiana wody oraz współczynnik Schindlera. Pozostałe parametry 

to II lub III kategoria. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1186,80 10681,16 356,04 22,53 44,46 36,62 

Lasy  2803,18 4204,77 280,32 53,23 17,50 28,84 

Łąki  i pastwiska 212,28 636,84 42,46 4,03 2,65 4,37 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 527,75 1583,24 105,55 10,02 6,59 10,86 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 536,46 6920,33 187,76 

 

28,80 19,31 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 24026,34 972,12 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,18 4,48 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,18 4,48 

 

Ponad połowę zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy. Grunty orne z zabudową rozproszoną 

to ponad 20%, ponadto kilkanaście procent zajmują łąki, pastwiska i ugory. Grunty orne są 

jednak odpowiedzialne za większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 

44% azotu oraz 36% fosforu. Znaczący jest również udział opadu atmosferycznego – 29% 

azotu oraz 19% fosforu. 

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. Wzdłuż 

brzegu ciągnie się pas roślinności izolującej jezioro od wpływów z zewnątrz. Występuje 

również pas roślinności szuwarowej. Jednak w wielu miejscach pola uprawne dochodzą 

bardzo blisko brzegu. 

Na północnym brzegu jeziora leży wieś Urowo, zaś na południowym – Ostrów Wielki. 

Najbliższe ich zabudowania dochodzą kilkadziesiąt metrów od brzegu jeziora. Brak jest 

informacji na temat odprowadzania ścieków z tych wsi, jednak najprawdopodobniej nie są  

one skanalizowane. 
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Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie - są tu kąpieliska, zabudowa rekreacyjna, 

gospodarstwa agroturystyczne oraz pola campingowe. 

Na jeziorze obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi. 

 Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, brak 

również informacji o takich zrzutach w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację.  

Niekorzystnym czynnikiem dla stanu jeziora jest zagospodarowanie jego zlewni – przede 

wszystkim duży udział terenów rolniczych. Zagrożeniem jest  nieskanalizowana zabudowa 

mieszkalna oraz rekreacyjna. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia. Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 5-10 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 
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Jezioro  GŁOWIŃSKIE 

ID  20178 

ID hydrograficzne 2876321 

 

Lokalizacja: 53°24,4'N, 19°18,4'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     130,5 ha  

Głębokość maksymalna  18,5 m 

Głębokość średnia   6,8 m    

Objętość    8851,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1458,15 ha 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Głowińskie położone jest w dnie dwóch przeciętych ze sobą rynien 

polodowcowych. Posiada ono powierzchnię 130,5 ha i objętość na poziomie 8851,1 tys.m3. 

Morfometria misy jeziornej jest słabo urozmaicona. Obie rynny posiadają płaskie dno, 

z jednym wyraźnie zaznaczonym przegłębieniem, wynoszącym 18,5 m. Strefa litoralu 

w przeważającej długości linii brzegowej jest wąska i stroma. Jezioro Głowińskie zasilane jest 

przez dwa istotne dopływy. Pierwszy ciek, prowadzący wody z północnej części zlewni 

od jeziora Ostrowite, wpływa do misy jeziora w północnej jej części. Drugi dopływ, 

prowadzący mniej wody, odwadnia tereny lasów w południowej części zlewni. 

Całkowita wymiana wody zmagazynowanej w jeziorze zajmuje około 5 lat, co jest wartością 

bardzo korzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

 Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 7,6 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2,3 >II 

% O2 w hypolimnionie  0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 333 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,17 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

Stan ekologiczny jez. umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 6,8 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,9 3 

Stratyfikacja wód [%] 9,7 4 

P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,08 1 

Wymiana wody (%) 20 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,3 1 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasy 

 <60% grunty orne 
2 

Średnia  2 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,76 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolniczo-leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Badania monitoringowe przeprowadzone w roku 2002 wskazywały na pogorszenie się stanu 

czystości jeziora, w porównaniu z wcześniejszymi seriami pomiarowymi (1985, 1995). 
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Wskazywało na to zwiększenie produktywności biologicznej wód powodujące ograniczenie 

warstwy fotycznej. Proces ten był następstwem dużego ładunku biogenów rozpuszczonych 

w wodach jeziora. Dodatkowym elementem niekorzystnie wpływającym na końcową ocenę, 

było silne odtlenienie naddennych warstw wód i towarzyszące im uwalnianie do toni wodnej 

fosforanów zgromadzonych w osadach. Jednak badania stanu ekologicznego wód jeziora 

Głowińskiego przeprowadzone w 2007 roku zgodnie z wymogami RDW ukazują, że było to 

jedynie chwilowe pogorszenie się jakości wód. Zasobność wód epilimnionu w substancje 

biogenne jest niewielka, co przekłada się na niską produktywność biologiczną fitoplanktonu. 

Niekorzystnym stanem są nadal utrzymujące się odtlenienie warstw przydennych 

oraz ograniczenie widzialności krążka Secchiego – wpływające na końcowe obniżenie stanu 

ekologicznego do III klasy. Jakość wód jeziora Głowińskiego jest następstwem dobrej 

odporności jeziora na degradację, wynikającą z korzystnych cech zlewniowych 

i hydrologicznych. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zostały 

zaliczone do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
550,15 4951,32 165,04 37,73 62,83 56,18 

Lasy  685,24 1027,86 68,52 46,99 13,04 23,33 

Łąki  i pastwiska 6,05 18,16 1,21 0,42 0,23 0,41 

Zbiorniki wodne 150,21 - - 10,3 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 66,5 199,49 13,3 4,56 2,53 4,53 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 130,5 1683,45 45,68 

 

21,36 15,55 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 7880,28 293,75 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,23 6,04 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,23 6,04 

 

Zlewnia jeziora Głowińskiego zdominowana jest głównie przez dwa typy pokrycia terenu: 

lasy (47%) oraz grunty orne (38%). Tereny leśne przeważają w południowej części zlewni, 

a w północnej dominują tereny rolnicze, które stanowią najważniejsze źródło allochtonicznej 

substancji biogennej dostarczanej do jeziora. Stan wód jeziora Głowińskiego jest efektem 

wieloletniego zanieczyszczenia ściekami jeziora Ostrowitego, leżącego w górnej części 

zlewni. Zrzut nieoczyszczonych ścieków z gorzelni, doprowadził do całkowitej hypertrofii 

zbiornika. Dostawa znaczącej dawki biogenów z jeziora Ostrowitego, głównym dopływem 

jeziora Głowińskiego, wpływała pośrednio na jakość wód monitorowanego zbiornika. 

Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jest uregulowana, a jej system opiera się 

na zbiornikach bezodpływowych. Strefa buforowa roślinności wokół jeziora jest dobrze 

rozwinięta, za wyjątkiem północnego brzegu, gdzie przyjmuje formę wąskiego pasa. 

Presję antropogeniczną na jezioro wywiera intensywnie wkraczająca zabudowa letniskowa 

wkraczająca w bezpośrednie sąsiedztwo misy zbiornika.   

 

Ocena końcowa 

Jezioro Głowińskie pozostaje pod silną presją antropogeniczną z terenu zlewni. 

Gospodarka rolna, odpowiedzialna za największą składową bilansu allochtonicznych 

związków biogennych, w połączeniu z wieloletnim pośrednim zanieczyszczeniem wód 

dopływających ze zdegradowanego jeziora Ostrowitego wpłynęły znacząco na jakość wód 

jeziora. Dodatkową presję stanowi intensywnie rozwijające się rekreacyjne wykorzystywanie 

zbiornika. Lecz w/w presje środowiskowe są równoważone przez dobrą odporność jeziora 

na degradację, co odzwierciedla się w stosunkowo korzystnym stanie ekologicznym wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Budowa strefy ekotonowej na dopływie  z jeziora Ostrowite, 

4) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

5) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 
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6) Rozbudowa strefy barierowej w postaci zadrzewień, zakrzewięń lub zadarnień 

o szerokości minimum 15 metrów wzdłuż linii brzegowej zajętej pod zabudowę 

rekreacyjną, 

7) Bieżące kontrole gospodarki ściekowej w zlewni bezpośredniej opartej o zbiorniki 

bezodpływowe. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  
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Jezioro  GRĄDY 

ID  20145 

ID hydrograficzne 28653 

 

Lokalizacja: 53º20’37”N, 19º52’14”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     116,02a 

Głębokość maks.    9,1m 

Głębokość średnia    4,7m 

Objętość     5273,7tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  318,7km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Grądy jest przepływowym jeziorem na rzece Wel. Kształt jego jest wąski, 

mocno wydłużony z południowego wschodu na północny zachód – długość jego wynosi 

około 5km, zaś szerokość do 500 metrów. Jego linia brzegowa jest dość urozmaicona. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 91,1 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,8 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 322 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,91 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,13 III-V 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 4,7 III 

V jez./L [tys.m3/m] 0,47 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,18 III 

Wymiana wody (%) 1000 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 60,4 non 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – Jezioro elstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Grądy przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1996 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu złego. Wśród parametrów fizyko-chemicznych przewodność i azot 

ogólny mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako ekstremalnie podatne na degradację – poza 

kategorią. Wszystkie parametry znalazły się w III kategorii bądź poza kategorią, z wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
19271,83 173446,46 5781,55 60,77 84,30 71,14 

Lasy  7084,74 10627,12 708,47 22,34 5,17 8,72 

Łąki  i pastwiska 2387,44 7162,31 477,49 7,53 3,48 5,88 

Środowiska podmokłe 218,12 327,17 21,81 0,69 0,16 0,27 

Ugory 2405,16 7215,47 481,03 7,58 3,51 5,92 

Zabudowa zwarta 229,4024 1376,41 206,46 0,72 0,67 2,54 

Opad atmosferyczny 116,02 1496,66 40,61 

 

0,73 0,50 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0 0 0 

Inne źródła – stawy pstrągowe 4099,68 409,968 1,99 5,04 

Suma [kg/rok] 205751,28 8127,39 100,00 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 6,65 173,81 

Ze źródeł punktowych 0,35 3,53 

Suma [g/m2rok] 7,01 177,34 

 

Ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną - 61%. Lasy pokrywają zaledwie 22%. Grunty orne są odpowiedzialne 

za większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 84% azotu oraz 71% 

fosforu.   

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. 

Bezpośrednio nad jeziorem, na jego zachodnim brzegu, położona jest wieś Tarczyny, zaś 

na wschodnim wieś Grądy. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy nie są one skanalizowane. 

Zabudowania obu wsi dochodzą do brzegu jeziora – miejscami brak jest izolującego pasa 

roślinności. Również pola uprawne leżą blisko brzegu, jednakże w większości oddzielone są 

pasem zadrzewień bądź zakrzaczeń.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

W zlewni jeziora zlokalizowana jest hodowla pstrąga w miejscowości Koszelewy, jednak 

ładunek miogenów z niej zrzucany jest bardzo niewielki w stosunku do całkowitego 

produkowanego w zlewni. 
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Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – są tu gospodarstwa agroturystyczne 

i indywidualna zabudowa letniskowa. Ścieki z nich są wywożone na oczyszczalnię. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro Grądy jest w stanie poniżej dobrego, ekstremalnie podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Grunty orne dochodzące blisko jeziora, a także nieskanalizowana zabudowa mieszkalna 

bezpośrednio nad jego brzegiem są znaczącym zagrożeniem dla stanu wód. Ponadto 

 zagrożeniem jest rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie między innymi ze 

strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej.  

Biorąc pod uwagę niekorzystne cechy morfometryczne jeziora, w celu osiągnięcia dobrego 

stanu wód niezbędne jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 
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c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f)     Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu 

jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 15-20 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 
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Jezioro  GUGOWO 

ID  20087 

ID hydrograficzne  283210 

 

Lokalizacja: 53°38’29”N, 20°08’14” E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     65,64ha 

Głębokość maks.    14,1 m 

Głębokość średnia    6,4 m 

Objętość     4145,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  15,64km2 

Typ abiotyczny   6a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Gugowo jest jeziorem bezodpływowym, zasilanym niewielkim ciekiem 

bez nazwy. Ma kształt wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

Dno jeziora jest piaszczyste, piaszczysto- muliste i kamieniste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Gugowo. Według 

pozyskanych informacji jest to zbiornik eutroficzny. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Ostródzie woda w jeziorze jest przejrzysta.  Jednakże 

jest to jedynie ocena subiektywna, gdyż brak jest danych monitoringowych dla jeziora. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,04 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,64 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,93 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

390,13 3511,16 117,04 25,25 57,65 45,80 

Lasy  1023,82 1535,73 102,38 66,25 25,21 40,07 

Łąki  i pastwiska 39,14 117,41 7,83 2,53 1,93 3,06 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 26,58 79,73 5,32 1,72 1,31 2,08 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 65,64 846,76 22,97 

 

13,90 8,99 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 6090,79 255,54 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,39 9,28 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,39 9,28 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – stanowią one 66% powierzchni. Gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną w zlewni całkowitej jeziora jest tylko 25%. Jednak to grunty 

orne są odpowiedzialne za większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 

58% azotu oraz 46% fosforu. Udział lasów jest jednak też znaczący – 25% azotu i 40% fosforu. 

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest jednak znacznie korzystniejsze 

– występują tu tylko lasy. Podobnie jest w strefie 1000metrów, gdzie dominują lasy, zaś 

grunty orne z zabudową rozproszoną zajmują tylko 3% powierzchni. 

Nad jeziorem ani w bezpośredniej jego bliskości nie ma zabudowy ani mieszkalnej, ani 

rekreacyjnej. Nie ma również rozwiniętej infrastruktury związanej z rekreacją – istnieją 

jedynie „dzikie” kąpieliska, jest też użytkowane wędkarsko. 

Brzegi miejscami porośnięte są pasem roślinności szuwarowej. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Gugowo. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora nie 

spełnia wymagań stanu dobrego.  W zlewni bezpośredniej nie zidentyfikowano jednak 

znaczących presji, których eliminacja pozwoliłaby na znaczącą poprawę stanu. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ze względu na brak informacji na temat istotnych presji wpływających negatywnie 

na stan jeziora nie ma możliwości zastosowania działań poprawiających ten stan. Tereny 

rolnicze położone są w takiej odległości od jeziora, iż można się spodziewać, że nawet 

znaczne ograniczenie presji z ich strony nie pozwoli na poprawę stanu jeziora. 

Aby zapobiec pogarszaniu się stanu konieczne jest: 

1) zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew. 

2) wprowadzenie zakazu zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 
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c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  HARTOWIECKIE 

ID  20151 

ID hydrograficzne 286761 

 

Lokalizacja: 53º23’45”N, 19º50’19”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     69,27 ha 

Głębokość maks.    5,2m 

Głębokość średnia    2,9m 

Objętość     1995,2tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  9,4km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Hartowieckie jest przepływowym jeziorem na rzece Kotlewska Struga 

(Katlewka) uchodzącej do Welu. Kształt jego jest wydłużony z południowego wschodu 

na północny zachód – długość jego wynosi niecałe 2km, zaś maksymalna szerokość niewiele 

ponad 500 metrów. 

Jego linia brzegowa jest mało urozmaicona. Dno jeziora jest muliste i mulisto-piaszczyste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 20,7 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,575 II 

Przezroczystość [m] 1,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 321 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,04 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,043 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,9 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,42 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,35 non 

Wymiana wody (%) 90 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,7 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – Jezioro elstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Hartowieckiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2008 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydujące były parametry 

biologiczne: chlorofil „a” oraz makrofitowy wskaźnik stanu ekologicznego jeziora, jednak 

również wartości wszystkich ocenianych parametrów fizyko-chemicznych mieściły się 

w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako ekstremalnie podatne na degradację – 

poza kategorią. Prawie wszystkie parametry znalazły się bądź poza kategorią, z wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej, gdzie przeważają grunty orne, a także wymiany 

wody i współczynnika Schindlera – II kategoria. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

647,90 5831,13 194,37 74,55 82,61 80,70 

Lasy  26,03 39,04 2,60 2,99 0,55 1,08 

Łąki  i pastwiska 42,79 128,36 8,56 4,92 1,82 3,55 

Środowiska podmokłe 55,42 83,12 5,54 6,38 1,18 2,30 

Ugory 27,73 83,18 5,55 3,19 1,18 2,30 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 69,27 893,58 24,24 

 

12,66 10,07 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0 0 0 

Inne źródła – stawy pstrągowe 0 0 0 0 

Suma [kg/rok] 7058,42 240,86 100,00 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,35 10,19 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,35 10,19 

 

Zlewnia jeziora Hartowieckiego jest zlewnią rolniczą – 75% zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną, jest również niewielka ilość łąk i nieużytków. Kilka procent zaledwie zajmują 

lasy oraz tereny podmokłe. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość 

ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 83% azotu oraz 81% fosforu.   

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie 

korzystniejsze – ponad 30% to lasy, ponadto występują tu bagna.  

Lasy jednak leżą jedynie na północnym brzegu jeziora. Na wschodnim brzegu leży wieś 

Hartowiec, wzdłuż zachodniego brzegu również ciągnie się zabudowa rekreacyjna. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Rybnie zabudowa nad jeziorem nie jest 

skanalizowana.  

Tereny rolnicze dochodzą bardzo blisko brzegu i na wielu odcinkach nie są oddzielone 

od jeziora pasem drzew lub krzewów. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Nie zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 
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Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – są tu gospodarstwa agroturystyczne 

i indywidualna zabudowa letniskowa. Ścieki z nich są wywożone na oczyszczalnię. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Hartowieckie jest w stanie dobrym. Jednakże z uwagi na fakt, że jest ono, 

ekstremalnie podatne na degradację, niezbędna jest maksymalna jego ochrona w celu 

zapobieżenia pogarszaniu się stanu wód..  

Negatywnym oddziaływaniem jest tu zagospodarowanie zlewni. Grunty orne dochodzące 

blisko jeziora, a także nieskanalizowana zabudowa mieszkalna i wypoczynkowa w pobliżu 

jeziora są znaczącym zagrożeniem dla stanu wód.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 
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d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 

f)    Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 
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Jezioro  IŁAWSKIE 

ID  20129 

ID hydrograficzne 285693 

 

Lokalizacja: 53º35’31”N, 19º36’29”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe: 

Powierzchnia     118,19ha 

Głębokość maks.    2,8m 

Głębokość średnia    1,1m 

Objętość     1773,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  364,2km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Iławskie jest jeziorem przepływowym na rzece Iławce. Kształt jeziora jest 

wydłużony z północnego wschodu na południowy zachód. Z południowo zachodniej strony 

odgałęziają się 3 długie wąskie zatoki. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 42,6 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,3 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] - - 

Azot ogólny [mgN/l] 1,01 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,095 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,1 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,16 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,87 non 

Wymiana wody (%) 3000 non 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 205,3 non 

Zagosp. zlewni bezp. ≥60% gruntów ornych III 

Średnia  3,86 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Iławskiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2002 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu słabego. Wszystkie oceniane parametry fizyko-chemiczne mieściły się 

w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako ekstremalnie podatne na degradację – poza 

kategorią. Wszystkie parametry znalazły się poza kategorią, jedynie zagospodarowanie 

zlewni bezpośredniej w granicach III kategorii. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
16220,12 145981,12 4866,04 50,76 80,52 65,43 

Lasy  10365,05 15547,58 1036,51 32,44 8,58 13,94 

Łąki  i pastwiska 3546,16 10638,49 709,23 11,10 5,87 9,54 

Środowiska podmokłe 115,92 173,89 11,59 0,36 0,10 0,16 

Ugory 1547,15 4641,44 309,43 4,84 2,56 4,16 

Zabudowa zwarta 40,0743 240,45 36,07 0,13 0,13 0,48 

Opad atmosferyczny 118,19 1524,65 41,37 

 

0,84 0,56 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 2560,11 426,69 1,41 5,74 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 181307,72 7436,92 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 5,93 151,24 

Ze źródeł punktowych 0,36 2,17 

Suma [g/m2rok] 6,29 153,40 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora Iławskiego zajmują grunty orne z zabudową rozproszoną 

– ok. 51%. Lasy to 32% jej powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną 

większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 81% azotu oraz 65% fosforu. 

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora występują głównie tereny rolnicze, miejscami pola 

uprawne dochodzą do brzegu jeziora. Jednak więcej jest tutaj ugorów oraz łąk. 

Lasy pokrywają kilkanaście procent tego obszaru.  

Nad jeziorem leży miasto Iława oraz wieś Dół. Zabudowania miejskie praktycznie nie 

dochodzą do brzegu jeziora – oddzielone są szerokim pasem zadrzewień bądź łąk. Natomiast 

wieś Dół leży nad samym brzegiem jeziora, jednak obecny MPZP nie dopuszcza lokalizacji 

nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 70 metrów od linii brzegowej. Obecnie, według 

informacji pozyskanej z Urzędu gminy, budowana jest w tej wsi kanalizacja. 

Wokół jeziora wzdłuż dużej części linii brzegowej występuje nie występuje żadna izolacja 

w postaci zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

ale 2 oczyszczalnie odprowadzają ścieki w jego zlewni. Jednak udział ładunków z nich 

pochodzących jest bardzo mały w porównaniu z całkowitym ładunkiem miogenów 

produkowanym w zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, ekstremalnie podatne na degradację.  

Cechy morfometryczne jeziora powodują brak odporności na wpływy z zewnątrz, 

a jednocześnie znajduje się ono pod wpływem znacznych zagrożeń ze strony zlewni. Duży 

udział terenów rolniczych, a w szczególności grunty orne dochodzące blisko jeziora, 

są znaczącym zagrożeniem dla stanu wód.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
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Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora: 

a) budowa kanalizacji we wsi Dół, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

f)    Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w stosunkowo krótkim czasie ok. 5-10 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  ILIŃSK 

ID  20103 

ID hydrograficzne 283653 

 

Lokalizacja: 53º47’20”N, 19º50’30”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     132,69ha 

Głębokość maks.    27,4 m 

Głębokość średnia    8,6 m 

Objętość     20214,4 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  357,43km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Ilińsk jest przepływowym jeziorem rynnowym na Kanale Elbląskim. Połączone 

jest wąskim przesmykiem z jeziorem Jelonek.  

Kształt jeziora jest wydłużony z południa na północ. Od wschodniej strony odgałęzia się duża 

zatoka.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Gminy Miłomłyn na jeziorze występują wahania 

zwierciadła wody. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Ilińsk.  

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Miłomłynie woda w jeziorze okresowo mętnieje, 

rzadko zdarzają się zakwity. Jednakże jest to jedynie ocena subiektywna, gdyż brak jest 

danych monitoringowych dla jeziora. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 8,6 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,22 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 8,33 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,0 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

18034,14 162307,25 5410,24 52,85 83,42 68,79 

Lasy  11615,28 17422,93 1161,53 34,04 8,95 14,77 

Łąki  i pastwiska 2099,77 6299,30 419,95 6,15 3,24 5,34 

Środowiska podmokłe 235,64 353,45 23,56 0,69 0,18 0,30 

Ugory 1977,68 5933,03 395,54 5,80 3,05 5,03 

Zabudowa zwarta 27,2346 163,41 24,51 0,08 0,08 0,31 

Opad atmosferyczny 132,69 1711,70 46,44 

 

0,88 0,59 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 383,25 63,88 0,20 0,85 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 194574,32 7545,65 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 5,64 146,35 

Ze źródeł punktowych 0,05 0,29 

Suma [g/m2rok] 5,69 146,64 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 53%. Lasy pokrywają 34% jej powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne 

za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 83% azotu 

oraz 69% fosforu.  

Pokrycie terenu w 100 metrowej strefie buforowej wokoło jeziora jest nieco korzystniejsze – 

prawie 50% to lasy, zaś grunty orne wraz z zabudową rozproszoną zajmują 307% 

powierzchni. Wzdłuż większości linii brzegowej występują lasy bądź izolujący pas zakrzaczeń. 

Bezpośrednio nad jeziorem leży niewielka wieś Majdany Małe, której zabudowania dochodzą 

niemal do brzegu. Na południu natomiast, nad połączonym z jeziorem Ilińsk jeziorem Jeleń 

leży miasto Miłomłyn. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy, ścieki z zabudowy zarówno 

miejskiej jak i rekreacyjnej odprowadzane są do kanalizacji. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

natomiast w jego zlewni leży niewielka oczyszczalnia w Drulitach. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjne – jest tu kąpielisko oraz plaża miejska. Występuje tu 

również indywidualna zabudowa letniskowa.  Na jeziorze odbywa się żegluga turystyczna. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Ilińsk. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może nie 

spełniać wymagań stanu dobrego. Najistotniejszą presją w zlewni jeziora jest 

rolnictwo - dochodzące do jego brzegu tereny rolnicze stanowią istotne zagrożenie dla jego 

stanu. Potencjalnym zagrożeniem jest również położone nad jeziorem miasto Miłomłyn, a w 

szczególności spływy obszarowe z jego terenu, a także rozwijająca się nad jeziorem 

turystyka.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Rozpoznanie sposobu zagospodarowania ścieków opadowych z terenu miasta 

Miłomłyn – zapewnienie odpowiedniego oczyszczania tych ścieków. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 
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3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  JANOWSKIE 

ID  20159 

ID hydrograficzne 2872 

 

Lokalizacja: 53°18,4'N, 19°36,2'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     63,2 ha  

Głębokość maksymalna  12,6 m 

Głębokość średnia   6,3 m    

Objętość    3993,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 4779,22 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Janowskie o powierzchni 63,2 ha położone jest w dnie głęboko wyciętej rynny 

polodowcowej. Wysłużona misa jeziorna charakteryzuje się stosunkowo płaską strefą 

litoralu, lecz skłon jeziora prowadzący do dna nachylony jest już pod zdecydowanie większym 

kątem. Maksymalne przegłębienie wynoszące 12,6 m, zlokalizowane jest w środkowej części 

misy. Przez jezioro przepływa struga Sugajno, odwadniająca wschodnią część zlewni 

całkowitej. Całkowita wymiana wód zgromadzonych w misie jeziornej następuje w niecały 

rok. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 11,8 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,9 I-II 

O2 nad dnem 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 291 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,95 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,24 >II 

 Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 6,3 2 

V jez./L [tyś.m3/m]  0,82 3 

Stratyfikacja wód [%]  0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3]  4,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,43 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,03 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolnicza 1 

Średnia 1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Wody jeziora Janowskiego cechują się produktywnością biologiczną na niskim poziomie. 

Wartość chlorofilu „a” podczas badań monitoringowych w 1997 roku odpowiadała II klasie 
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jakości wód. Jednak końcowa ocena stanu ekologicznego wód została obniżona do stanu 

umiarkowanego, ze względu na niekorzystne warunki tlenowe nad dnem i wynikającą z tego 

autochtoniczną dostawą fosforanów z osadów. Proces ten zaznaczył się 

w ponadnormatywnym stężeniu fosforu ogólnego w epilimnionie. Składowa zasilania 

wewnętrznego jest znacząca w całkowitym bilansie obiegu biogenów zbiornika. Jednak 

obciążenie związkami azotu, substancją organiczną oraz mineralną powierzchniowej warstwy 

wód odnotowane zostało na zadowalającym poziomie. Warunki fotyczne osiągnęły korzystną 

wartość. Gospodarka rybacka na jeziorze Janowskim jest prowadzona, a jego wody zostały 

zaliczone do typu łososiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

3420,18 30781,62 1026,05 71,56 87,92 80,43 

Lasy  134,45 201,68 13,45 2,81 0,58 1,05 

Łąki  i pastwiska 161,2 483,59 32,45 3,37 1,38 2,53 

Zbiorniki wodne 140,11 - - 2,93 - - 

Środowiska podmokłe 28,34 42,51 2,83 0,59 0,12 0,22 

Ugory 894,94 2684,82 178,99 18,73 7,67 14,03 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 63,2 815,28 22,12  2,33 1,73 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 35009,5 1275,68 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,02 55,4 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 2,02 55,4 

 

Dominujące pokrycie terenu zlewni całkowitej jeziora Janowskiego stanowią grunty orne. 

Dostarczają one ponad 80% ładunku allochtonicznego biogenów w drodze spływu 
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powierzchniowego. Istotna w całościowym bilansie dawka biogenów doprowadzana jest 

z ugorów, zajmujących niespełna 20% powierzchni zlewni. Jednak stosunkowo niskie 

obciążenie wód materią allochtoniczną wynika z położonych w górnej części zlewni jezior 

przepływowych, przejmujących znaczącą część ładunku. Strefa buforowa zadrzewień wokół 

jeziora jest wąska, lecz wystarczającym do powstrzymania spływu powierzchniowego materii 

mineralnej. Występujące gospodarcze ujęcie wód powierzchniowych z jeziora położonego 

w górnej części zlewni nie wpływa na bilans hydrologiczny jeziora Janowskiego. 

Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jeziora opiera się o szczelny system zbiorników 

bezodpływowych. Turystyczne wykorzystanie wód jeziora skupia się w formie rekreacyjnego 

połowu ryb. 

 

Ocena końcowa 

Pomimo niezbyt korzystnej kategorii podatności na degradację jeziora Janowskiego, 

jego wody odpowiadają umiarkowanemu stanowi ekologicznemu. Wynika on z buforowej 

roli systemu jezior położonych w górnej części zlewni, przechwytujących znaczną część 

ładunku allochtonicznego biogenów oraz braku zanieczyszczeń punktowych. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 20 m od brzegu jeziora, 

5) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

6) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, zlewniowe, miktyczny typ jeziora oraz rodzaj 

osadów dennych stan eutrofii jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  JAŚKOWSKIE 

ID  20107 

ID hydrograficzne 283681 

 

Lokalizacja: 53º47’28”N, 19º44’37”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     144,42ha 

Głębokość maks.    16,5m 

Głębokość średnia    7,3m 

Objętość     11237,5tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  6,2km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Jaśkowskie jest jeziorem rynnowym o średniej głębokości. Zasilane jest 

niewielkimi okresowymi ciekami, zaś wypływa z niego rzeka Korbania. 

Kształt jego jest wąski, wydłużony z południa na północ. W południowej części leży niewielka 

wyspa. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Gminy Zalewo na jeziorze występują wahania 

zwierciadła wody. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora przepustozastawką o wysokości 0,2 m, przy czym powierzchnia 

zwierciadła wody zwiększy się o 8 ha. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 29,3 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,3 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0,1 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] - - 

Azot ogólny [mgN/l] 1,34 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,059 I-II 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,3 II 

V jez./L [tys.m3/m] 1,25 III 

Stratyfikacja wód [%] 11,3 III 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,08 I 

Wymiana wody (%) 10 I 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,6 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,0 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Jaśkowskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2002 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, ale także 

parametry fizyko-chemiczne. Jedynie wartości przewodności i azotu ogólnego mieściły się 

w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Zdecydowanie pozytywny wpływ mają tu: stosunek powierzchni dna czynnego do objętości 

epilimnionu, niewielka wymiana wody oraz współczynnik Schindlera. Pozostałe parametry 

to II lub III kategoria. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
498,11 4483,03 149,43 57,05 64,86 62,87 

Lasy  84,08 126,11 8,41 9,63 1,82 3,54 

Łąki  i pastwiska 70,82 212,45 14,16 8,11 3,07 5,96 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 75,67 227,01 15,13 8,67 3,28 6,37 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 144,42 1863,02 50,55 

 

26,95 21,27 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 6911,62 237,69 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,16 4,79 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,16 4,79 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze. Grunty orne 

z zabudową rozproszoną to ok. 57%, ponadto kilkanaście procent zajmują łąki, pastwiska 

i ugory. Lasy to jedynie 10% jej powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną 

większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 65% azotu oraz 63% fosforu. 

Znaczący jest również udział opadu atmosferycznego – 27% azotu oraz 21% fosforu. 

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. Wzdłuż 

brzegu ciągnie się pas roślinności izolującej jezioro od wpływów z zewnątrz. Występuje 

również dość obfite trzcinowisko. Jednak w wielu miejscach pola uprawne dochodzą bardzo 

blisko brzegu. 

Na północnym brzegu jeziora leży wieś Jaśkowo – najbliższe jej zabudowania dochodzą 

kilkadziesiąt metrów od brzegu jeziora. Wieś ta nie jest skanalizowana – ścieki są wywożone 

na oczyszczalnię. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie - są tu kąpieliska. Nie ma natomiast zabudowy 

letniskowej. 
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Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

brak również informacji o takich zrzutach w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację.  

Niekorzystnym czynnikiem dla stanu jeziora jest zagospodarowanie jego zlewni – przede 

wszystkim duży udział terenów rolniczych dochodzących niemal do brzegu jeziora, 

a także nieskanalizowana zabudowa mieszkalna. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 
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Jezioro  JEZIORAK 

ID  20116 

ID hydrograficzne 2856599 

 

Lokalizacja: 53º42’37”N, 19º36’53”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     2998,27ha 

Głębokość maks.    12m 

Głębokość średnia    4,3m 

Objętość     141594,2tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  314,9km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Jeziorak (Jeziorak Duży) jest rynnowym jeziorem przepływowym na rzece 

Iławce. Zasilane jest ponadto przez szereg mniejszych cieków: Dąbrówka, Dopływ z Rąbit, 

Rutewka, Dopływ z jez. Zdryńskiego oraz Dopływ z jez. Siemiańskiego. Kształt jego mocno 

wydłużony z południa na północ. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona – tworzy szereg 

zatoczek i półwyspów. Na jeziorze leży kilkanaście wysp.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy w Iławie na jeziorze występują wahania 

poziomu wody, spowodowane przyczynami naturalnymi. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora jazem o wysokości 0,15 m, przy czym powierzchnia zwierciadła wody 

zwiększy się o około 100 ha. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 40,5 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 312 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 3,67 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,06 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 4,3 III 

V jez./L [tys.m3/m] 1,37 III 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,21 III 

Wymiana wody (%) 35 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,2 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
II 

Średnia  2,71 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Jeziorak przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2006 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu umiarkowanego. Parametry fizyko-chemiczne, za wyjątkiem azotu 

ogólnego, mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako bardzo podatne na degradację – III kategoria. 

Wszystkie parametry, oprócz stratyfikacji, znalazły się granicach II lub III kategorii. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
13778,37 124005,34 4133,51 45,13 64,84 57,02 

Lasy  9821,39 14732,08 982,14 32,17 7,70 13,55 

Łąki  i pastwiska 2479,42 7438,26 495,88 8,12 3,89 6,84 

Środowiska podmokłe 115,92 173,89 11,59 0,38 0,09 0,16 

Ugory 1331,68 3995,03 266,34 4,36 2,09 3,67 

Zabudowa zwarta 3,9953 23,97 3,60 0,01 0,01 0,05 

Opad atmosferyczny 2998,27 38677,68 1049,39 

 

20,23 14,48 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 2190,00 306,60 1,15 4,23 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 191236,26 7249,05 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,23 6,31 

Ze źródeł punktowych 0,01 0,07 

Suma [g/m2rok] 0,24 6,38 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze - grunty orne z zabudową 

rozproszoną to ok. 45%, zaś łąki i pastwiska 8%. Lasy pokrywają 32% jej powierzchni. 

Oszacowano, iż grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku 

biogenów produkowanych w zlewni – jest to 65% azotu oraz 57% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest nieco korzystniejsze 

– około połowa tej powierzchni to lasy. Wzdłuż części brzegu ciągnie się wąski pas roślinności 

izolującej jezioro. Jednakże w wielu miejscach pola dochodzą bezpośrednio do brzegu. 

Na południowym brzegu jeziora leży miasto Iława z zabudową dochodzącą do samego 

jeziora. Ponadto nad jeziorem leży kilka wsi – głównie wzdłuż jego wschodniego brzegu. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy wszystkie miejscowości nad jeziorem są skanalizowane. 

Zachodni brzeg w większości porośnięty jest lasem. 

Jezioro jest intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie – uprawiane są tu sporty wodne, 

ponadto zlokalizowano nad nim wiele plaż i kąpielisk. Nad jeziorem istnieją zarówno ośrodki 

wypoczynkowe jak i indywidualna zabudowa letniskowa.  
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W miejscowości Szałkowo w odległości około 200 metrów od jeziora zlokalizowano fermę 

drobiu. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Jezioro znajduje się pod wpływem wielu negatywnych oddziaływań ze strony zlewni. 

Obecność gruntów ornych, duże miasto nad jego brzegiem oraz intensywnie rozwijająca się 

turystyka stanowią istotne zagrożenie dla stanu jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Zakaz wprowadzania wód opadowych do jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 
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f)    Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w okresie ok. 10lat. Jednakże z uwagi na niezwykle trudne 

do wyeliminowania presje związane bezpośrednio z rozwojem regionu, czas ten może się 

wydłużyć. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sandaczowego. Jezioro leży 

na obszarze specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 – PLB280005 Lasy Iławskie. 
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Jezioro  KAMIONKOWSKIE 

ID  20242 

ID hydrograficzne 289782 

 

Lokalizacja: 53°21,3'N, 19°20,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     71,4 ha  

Głębokość maksymalna  15,0 m 

Głębokość średnia   7,5 m    

Objętość    5354,3 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 192,86 ha 

Typ abiotyczny   2b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Kamionkowskie posiada powierzchnię 71,4 ha. Składa się z dwóch wyraźnie 

oddzielonych od siebie basenów. Północny – mniejszy posiada maksymalną głębokość 

11,0 m. Południowy – większy, o maksymalnym przegłębieniu wynoszącym 16,0 m. Oba 

plosa posiadają łagodnie nachyloną strefę litoralu, przechodzącą w płaskie dno. Jezioro jest 

zbiornikiem bezodpływowym. Przypuszczalnie funkcjonuje jednak podziemny odpływ 

w kierunku południowym, ku Strudze Rychnowskiej. Ze względu na pasywny charakter 

hydrologiczny jeziora, odnotowywane są wiosenne wahania poziomu jego wód. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 9,9 I 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2,8 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 295 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,45 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,03 I-II 

 Stan ekologiczny jez  dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 7,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,94 3 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi.  [m2/m3] 0,08 1 

Wymiana wody (%) 0 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,4 1 

Zagosp. zlewni bezp. > 60% lasów 1 

Średnia  1,86 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 1,05 0 

Typ bilansowy bezodpływowe 2 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia     1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Jezioro Kamionkowskie cechuje się podatnością na degradację odpowiadającą II kategorii. 

Do niekorzystnych cech zaliczyć można brak pełnej stratyfikacji termiczno-tlenowej oraz 
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znacząca długość linii brzegowej mająca kontakt ze zlewnią bezpośrednią. 

Jezioro Kamionkowskie, monitorowane w 2007 roku według wytycznych zgodnych 

z Ramową Dyrektywą Wodną, osiągnęło dobry stan ekologiczny. Odnotowana niepełna 

stratyfikacja, cechuje się niekorzystnym warunkami tlenowymi w warstwie naddennej, co 

wpłynęło na obniżenie końcowej oceny. Wody jeziora charakteryzują się niewielką 

zawartością substancji biogennych, co ma odzwierciedlenie w niewysokiej produktywności 

pierwotnej. Wcześniej przeprowadzone badania monitoringowe, w oparciu o system oceny 

jakości jezior, wskazywały na stabilną - dobrą jakość wód jeziora Kamionkowskiego. Niepokój 

może wzbudzać jedynie incydentalnie odnotowywane podwyższenie wskaźnika miana Coli, 

wskutek intensywnego wykorzystania zbiornika do celów kąpieliskowych. 

Wielokrotne badania wód omawianego jeziora wskazują na powolne, lecz systematyczne 

zmniejszanie się poziomu trofii zbiornika. Gospodarka rybacka na jeziorze Kamionkowskim 

jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
44,95 404,55 13,49 23,31 27,85 28,73 

Lasy  79,07 118,6 7,91 41 8,16 16,84 

Łąki  i pastwiska - - - - - - 

Zbiorniki wodne 66,03 - - 34,24 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 2,81 8,44 0,56 1,46 0,58 1,2 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 71,4 921,06 24,99 

 

63,41 53,23 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 1452,66 46,94 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,07 2,03 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,07 2,03 

 

Jezioro Kamionkowskie cechuje się symetrycznym rozmieszczeniem głównych typów 

pokrycia terenu w swojej zlewni całkowitej. Z linią brzegową sąsiadują lasy, zajmujące 42% 

powierzchni zlewni. Stanowią one szczelny bufor dla zanieczyszczeń obszarowych z terenu 

zlewni. Zewnętrzną, odseparowaną od linii brzegowej strefę, tworzą grunty orne. 

Ładunek allochtonicznych biogenów dostarczanych do wód jeziora Kamionkowskiego jest 

niewielki. Główną presję stanowi rekreacyjne wykorzystanie zbiornika, głównie w okresie 

weekendowym. Wyraża się ona intensywnym wykorzystaniem kąpieliskowym wód, 

w nieco mniejszym stopniu przez zabudowę letniskową położoną przy południowym krańcu 

jeziora. Gospodarka ściekowa zabudowy rekreacyjnej opiera się o system zbiorników 

bezodpływowych. 

 

Ocena końcowa 

Stosunkowo wysoka odporność jeziora Kamionkowskiego na wpływy z zewnątrz 

odzwierciedla się w dobrym stanie ekologicznym wód. Wcześniejsze serie monitoringowe 

wskazują równie dobrą – II klasę czystości wód. Główną presję na jakość wód jeziora 

wywiera intensywne wykorzystanie rekreacyjne zbiornika. Dzięki szczelnej strefie buforowej 

zadrzewień, zanieczyszczenia obszarowe zatrzymywane wywierają mniejszą presję na jakość 

wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Zakaz stosowania zanęt podczas połowów wędkarskich, 

4) Zakaz stosowania sprzętu ciągnionego przy odłowach gospodarczych,  

5) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

6) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 
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Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

2) Zakaz lokalizacji nowych ujęć wód podziemnych, w zlewni bezpośredniej, 

3) Zakaz rozbudowy kąpieliska i budowy nowych. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy 
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Jezioro  KARNICKIE POŁUDNIOWE 

ID  20105 

ID hydrograficzne 283685 

 

Lokalizacja: 53º45’23”N, 19º44’10”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     46,09ha 

Głębokość maks.    1,9m 

Głębokość średnia    1m 

Objętość     598,4tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  20,5km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Karnickie Południowe jest przepływowym jeziorem na rzece Korbania. Kształt 

jego jest owalny zbliżony do trójkąta. Jezioro oddzielone jest od Karnickiego Północnego 

groblą, którą płynie Kanał Iławski.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 14,4 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] - - 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 360 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,41 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,104 I-II 

stan jeziora  dobry 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,17 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0.97 non 

Wymiana wody (%) 570 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 34,3 III 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

>60% lasów 
II 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Karnickie Południowe przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 1994 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem 

był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, jednak również badane 

parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako ekstremalnie podatne na degradację – poza 

kategorią. Wszystkie parametry z wyjątkiem zagospodarowania zlewni bezpośredniej 

znalazły się poza kategorią lub w granicach III kategorii. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
1027,63 9248,69 308,29 63,75 83,56 75,91 

Lasy  259,50 389,25 25,95 16,10 3,52 6,39 

Łąki  i pastwiska 203,07 609,21 40,61 12,60 5,50 10,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 75,67 227,01 15,13 4,69 2,05 3,73 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 46,09 594,56 16,13 

 

5,37 3,97 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 
11068,7

3 
406,12 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,88 24,02 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,88 24,02 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 64%. Lasy to jedynie kilkanaście procent jej powierzchni. Grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 84% azotu oraz 76% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie 

korzystniejsze. Prawie całą jej powierzchnię pokrywają lasy, jedynie kilkanaście procent to 

łąki. Wzdłuż części brzegu ciągnie się wąski pas roślinności izolującej jezioro. Jednakże 

w wielu miejscach pola dochodzą bezpośrednio do brzegu. Jednak na ortofotomapie 

wyraźnie widoczne są łąki bądź nieużytki dochodzące do samego brzegu jeziora. 

W pobliżu jeziora leży wieś Karnity – najbliższe jej zabudowania leżą około 300 metrów 

od jeziora. Wieś ta nie jest skanalizowana – ścieki są wywożone na oczyszczalnię. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, brak 

również informacji o takich zrzutach w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro jest w stanie dobrym, ekstremalnie podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Przede wszystkim niekorzystny jest duży udział gruntów ornych w zlewni, jednak 

jezioro jest izolowane od tych wpływów. 

Ponadto  zagrożeniem jest nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
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Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  KARNICKIE PÓŁNOCNE 

ID  20106 

ID hydrograficzne 283683 

 

Lokalizacja: 53º46’04”N, 19º44’26”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     56,34ha 

Głębokość maks.    3,1m 

Głębokość średnia    1,3m 

Objętość     889,1tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  17,5km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Karnickie Północne jest przepływowym jeziorem na rzece Korbania. 

Kształt jego jest owalny lekko wydłużony. Jezioro oddzielone jest od Karnickiego 

Południowego groblą, którą płynie Kanał Iławski.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 12 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,6 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 350 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,52 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,037 I-II 

stan jeziora  dobry 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,3 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,23 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,73 non 

Wymiana wody (%) 330 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 19,7 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Karnickie Północne przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 1994 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem 

był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, jednak również badane 

parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako ekstremalnie podatne na degradację – poza 

kategorią. Wszystkie parametry znalazły się poza kategorią lub w granicach III kategorii. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

906,84 8161,60 272,05 69,39 84,15 78,67 

Lasy  146,72 220,08 14,67 11,23 2,27 4,24 

Łąki  i pastwiska 121,28 363,84 24,26 9,28 3,75 7,01 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 75,67 227,01 15,13 5,79 2,34 4,38 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 56,34 726,79 19,72 

 

7,49 5,70 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 9699,32 345,83 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,61 17,22 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,61 17,22 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 70%. Lasy to jedynie 11% jej powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne 

za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 84% azotu 

oraz 79% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest nieco 

korzystniejsze. Około 40% jej powierzchni pokrywają lasy, zaś reszta to grunty orne wraz 

z zabudową rozproszoną. Wzdłuż brzegu ciągnie się pas roślinności izolującej jezioro 

od wpływów z zewnątrz. Występuje również dość obfite trzcinowisko. 

W pobliżu jeziora leży wieś Ligi – najbliższe jej zabudowania dochodzą prawie do brzegu 

jeziora. Wieś ta nie jest skanalizowana – ścieki są wywożone na oczyszczalnię. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, brak 

również informacji o takich zrzutach w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie dobrym, ekstremalnie podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Przede wszystkim niekorzystny jest duży udział gruntów ornych w zlewni, jednak 

jezioro jest izolowane od tych wpływów. 

Ponadto  zagrożeniem jest nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 
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2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

5) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

6) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

7) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  KĘTY  

ID  20123 

ID hydrograficzne 2856581 

 

Lokalizacja: 53º50’59”N, 19º43’59”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     86,33ha 

Głębokość maks.    17,6 m 

Głębokość średnia    9 m 

Objętość     8097,3 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  4,38km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Kęty jest jeziorem odpływowym. Wypływa z niego ciek o nazwie Dopływ z jez. 

Dauby. Kształt jeziora jest wydłużony z południowego wschodu na północny zachód, a jego 

linia brzegowa jest dość słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora przepustozastawką o wysokości 1,0m, przy czym powierzchnia 

zwierciadła wody zwiększy się o około 1,1 ha. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Kęty.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 8,6 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,20 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,65 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

211,61 1904,53 63,48 49,44 56,51 54,18 

Lasy  25,46 38,19 2,55 5,95 1,13 2,17 

Łąki  i pastwiska 44,28 132,83 8,86 10,35 3,94 7,56 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 60,31 180,92 12,06 14,09 5,37 10,29 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 86,33 1113,66 30,22 

 

33,04 25,79 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0 0 0 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 3370,13 117,16 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,14 3,90 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,14 3,90 
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Zlewnia jeziora Kęty jest typową zlewnią rolniczą. Prawie całą jej powierzchnię zajmują 

tereny rolnicze, z czego większość to grunty orne z zabudową rozproszoną. Lasy to zaledwie 

kilka procent jej powierzchni. Z gruntów ornych pochodzi 57% azotu oraz 54% fosforu 

produkowanego w zlewni. Ze względu na małą powierzchnię zlewni w stosunku 

do powierzchni jeziora, duże znaczenie ma wielkość ładunku dostarczanego z opadem 

atmosferycznym – jest to 33% azotu oraz 26% fosforu. 

Pokrycie terenu w 100 metrowej strefie buforowej wokoło jeziora jest niewiele 

korzystniejsze, nieco więcej jest lasów – około 20%, reszta to tereny rolnicze. Jednak wzdłuż 

większości linii brzegowej występuje pas drzew lub zakrzaczeń. 

Nad jeziorem leżą niewielkie wsie Smolno i Kęty. Nie są one skanalizowane – ścieki są 

wywożone na oczyszczalnię. Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie ma 

również takich zrzutów w jego zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Kęty. Jednakże zagospodarowanie zlewni jeziora pozwala przypuszczać, iż stan jeziora 

może nie spełniać wymagań stanu dobrego. Najistotniejszą presją w zlewni jeziora jest 

rolnictwo, potencjalnym zagrożeniem jest również położona nad jeziorem zabudowa, 

ze względu na nieuporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 
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b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  KIEŁPIŃSKIE 

ID  20150 

ID hydrograficzne 28672 

 

Lokalizacja: 53º21’02”N, 19º47’34”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     73,50ha 

Głębokość maks.    11m 

Głębokość średnia    6,1m 

Objętość     3706,4 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  8,1km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Kiełpińskie jeziorem odpływowym, z którego wypływa ciek o nazwie Dopływ 

z jez. Kiełpińskiego. 

Kształt jeziora jest mocno wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. Jego 

długość wynosi około 2,7 km, a szerokość około 300 metrów, zaś w najszerszym miejscu 

dochodzi do około 500 metrów. 

Kilkadziesiąt metrów poniżej jeziora znajduje się mała elektrownia wodna. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora zastawką o wysokości 0,25m. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 10,7 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2,8 I-II 

% O2 w hypolimnionie  1,8 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 283 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,02 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,105 III-V 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 6,1 II 

V jez./L [tys.m3/m] 0,63 non 

Stratyfikacja wód [%] 0,6 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 non 

Wymiana wody (%) 40 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,2 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Kiełpińskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2004 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Zadecydowały 

tutaj parametry fizykochemiczne- fosfor ogólny oraz średnie nasycenie tlenem hipolimnionu. 

Jedynym badanym parametrem biologicznym był tutaj chlorofil „a”, którego wartość mieściła 

się w granicach dla stanu dobrego.  

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. O tak małej odporności na wpływy z zewnątrz decydują przede wszystkim 

cechy morfometryczne jeziora. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

573,49 5161,42 172,05 40,54 70,23 61,35 

Lasy  708,49 1062,73 70,85 50,08 14,46 25,26 

Łąki  i pastwiska 59,16 177,47 11,83 4,18 2,41 4,22 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 73,50 948,15 25,73 

 

12,90 9,17 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 7349,77 280,45 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,38 10,00 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,38 10,00 

 

Połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy, jednak gruntów ornych wraz 

z zabudową rozproszoną również jest stosunkowo dużo - ok. 41%. To grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 70% azotu oraz 61% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie 

korzystniejsze. Prawie cały ten obszar pokrywają lasy – grunty orne z zabudową rozproszoną 

to jedynie 2%. 

Na północnym brzegu jeziora leży niewielka wieś Rynek, której zabudowania dochodzą 

niemalże do brzegu jeziora, jednak na bardzo małym odcinku. W zlewni jeziora leży również 

wieś Kiełpiny, lecz odległość jej od jeziora wynosi prawie 1,5 km. Miejscowości te nie są 

skanalizowane – ścieki są z nich wywożone do oczyszczalni w Lubawie oraz w Lidzbarku. 

 Wzdłuż części brzegu ciągnie się wąski pas roślinności izolującej jezioro.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, jednak 

w obrębie zlewni całkowitej ścieki zrzuca oczyszczalnia w  miejscowości Półwieś. 
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Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjne – są tu kąpieliska, plaże, 3 ośrodki wypoczynkowe 

oraz indywidualna zabudowa letniskowa. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. 

Zagospodarowanie jego zlewni jednak jest stosunkowo korzystne i nie powinno w znaczący 

sposób wpływać na stan wód. Zagrożenia to rolnictwo, jednak tereny rolnicze oddzielone są 

od jeziora szerokim pasem lasu, co minimalizuje negatywny ich wpływ.   

Ponadto zagrożeniem jest nieskanalizowana zabudowa mieszkalna oraz rozwijająca się 

rekreacja - co powoduje zagrożenie ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-

ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 
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e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w stosunkowo krótkim czasie ok. 5-10 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
333 

 

 

Jezioro  KIKOLSKIE 

ID  20230 

ID hydrograficzne 289613 

 

Lokalizacja: 52°54,6'N, 19°06,7'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     72,1 ha  

Głębokość maksymalna  6,5 m 

Głębokość średnia   3,6 m    

Objętość    2604,0 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 2217,37 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Kikolskie o powierzchni 72,1 ha położone jest w dnie Niecki Kikolskiej – 

południkowo przebiegającej rynny polodowcowej. Misa zbiornika posiada niemal owalny 

kształt. Strefa litoralu łagodnie opada ku płaskiemu dnu równo pokrytego mułem. 

Maksymalne przegłębienie, położone pośrodku zbiornika, wynosi 6,5 m. Jezioro położone 

jest w zlewni rzeki Lubianki, dopływu Drwęcy. Główny dopływ zbiornika, przechodzący 

w końcowej części przez zabudowę miejscowości Kikół, odwadnia tereny rolnicze wschodniej 

części zlewni. Ujście wód z jeziora odbywa się w kierunku zachodnim, poprzez połączenie 

z jeziorem Sumin. Bezpośrednie połączenie dwóch jezior gwarantuje wyrównanie wahań 

poziomu wód. Całkowita wymiana wód jeziora Kikolskiego następuje w około jeden rok, 

co jest wartością korzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 25,7 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,9 >II 

O2 nad dnem 0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 514 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 4,32 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,11 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,6 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,69 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,28 3 

Wymiana wody (%) 90 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 8,6 2 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów  

<60% gruntów ornych 
2 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,15 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
Rolnicza 

z zabudową 
3 

Średnia  2 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 
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Jezioro Kikolskie cechuje się bardzo dużą podatnością na degradację. Decydujący wpływ 

na tą ocenę mają słabe cechy morfometryczne i hydrologiczne. Ocena jakości wód jeziora 

Kikolskiego przeprowadzona na podstawie badań monitoringowych w 1998 roku wskazywała 

na umiarkowany stan ekologiczny. Decydujący wpływ na otrzymaną ocenę miała wysoka 

produktywność biologiczna wód, potwierdzona niekorzystnymi warunkami fotycznymi, 

tlenowymi oraz zawartością związków biogennych w warstwie epilimnionu. Niepokój 

wzbudzał słaby stan sanitarny wód, związany z brakiem uregulowania gospodarki ściekowej 

miejscowości Kikół. Podczas poprzedniej serii monitoringowej, przeprowadzonej w 1991 

roku, wody jeziora Kikolskiego cechował równie słaby stan. Zauważyć można niekorzystny 

wzrost stężeń w wodach jeziora substancji organicznych oraz związków azotu. Wyraźnemu 

wzrostowi uległ również poziom produkcji biologicznej i tym samym uległy pogorszeniu 

warunki fotyczne wód. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody 

zaliczone zostały do typu karpiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
2027,03 18243,31 608,11 91,42 93,36 92,44 

Lasy  - - - - - - 

Łąki  i pastwiska 31,99 95,97 6,4 1,44 0,49 0,97 

Zbiorniki wodne 67,75 - - 3,06 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 90,59 271,77 18,12 4,09 1,39 2,75 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 72,1 930,09 25,24 

 

4,76 3,84 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 19541,15 657,86 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,91 27,1 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,91 27,1 

 

Zlewnia całkowita jeziora Kikolskiego zdominowana jest przez grunty orne, zajmujące ponad 

90% jej powierzchni. Obszary te, odwadniane przez rzekę Lubiankę, dostarczają główną 

składową allochtonicznej materii biogennej dostarczanej do zbiornika. Jezioro Kikolskie 

posiada bardzo wąską i silnie zfragmentaryzowaną strefę buforową roślinności 

wokół zbiornika. Dodatkowo niekorzystnie przedstawia się bezpośrednie sąsiedztwo 

miejscowości Kikół. Wieloletnia dostawa zanieczyszczeń do jeziora spowodowała znaczącą 

degradację jego wód. Obecnie gospodarka ściekowa na terenie zlewni jest uregulowana. 

Ze względu na niezadowalającą jakość wód jezioro Kikolskie nie jest wykorzystywane 

do celów turystyki i rekreacji. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Kikolskie jest zbiornikiem cechującym się dużą podatnością na degradację. 

Silna presja zlewni odzwierciedla się umiarkowanym stanem ekologicznym wód jeziora. 

Szczególnie niekorzystnie przedstawiały się stężenia związków azotu. Wysoka 

produktywność wód wpłynęła na niekorzystne warunki fotyczne. Jednak najbardziej 

niezadowalającym faktem, było wieloletnie zanieczyszczenie wód ściekami bytowymi. Wody 

jeziora Kikolskiego cechują się względnie trwałym wysokim stanem trofii. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą inaaktywacja fosforu 

w osadach dennych, 

2) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

 Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe i roztopowe 

dopuszczone do wprowadzenia do jeziora 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro  KLESZCZYŃSKIE 

ID  20209 

ID hydrograficzne 289421 

 

Lokalizacja: 53°03,0'N, 19°17,3'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     72,2 ha  

Głębokość maksymalna  10,8 m 

Głębokość średnia   5,4 m    

Objętość    3873,7 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1193,58 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Kleszczyńskie posiada powierzchnię 72,2 ha. Zbiornik charakteryzuje się 

kształtem przypominającym podkowę, otwartą w stronę południa. Dwa głębokie na ponad 

10 metrów przegłębienia znajdują się w środkowej i wschodniej części jeziora. Ploso 

zachodnie cechuje się znacznie mniejszymi głębokościami. Strefa litoralu, na przeważającej 

długości linii brzegowej, łagodnie opada w stronę płaskiego i słabo urozmaiconego 

morfometrycznie dna. Przez jezioro przepływa rzeka Ruziec. Jednak tylko wschodnie ploso 

znajduje się pod wpływem jej wód, ze względu na bardzo bliskie położenie koło siebie jej 

dopływu i odpływu. Zachodnie ploso zasilane jest wodami dwóch mniejszych, sezonowo 

funkcjonujących dopływów. Wielkość wód odpływająca z jeziora Kleszczyńskiego jest 

stabilizowana, przez co wahania poziomu jeziora są niewielkie. Całkowita wymiana wód 

zgromadzonych w misie jeziornej następuje co 2 lata. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 45,4 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,6 >II 

% O2 w hypolimnionie 0,6 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 544 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,66 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,3 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,4 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,82 3 

Stratyfikacja wód [%] 5,2 4 

 P dno czynne/V epi.  0,07 1 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,43 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,07 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia 1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania 

jeziora 

 

Zespół cech morfometrycznych, hydrologicznych oraz zlewniowych jeziora Kleszczyńskiego 

jest silnie zróżnicowany. Ostateczna ocena podatności na degradację wskazuje 

na umiarkowaną – II kategorię. Najkorzystniej przedstawia się niewielka powierzchnia dna 

czynnego, mogąca wzbogacać wody epilimnionu w materię autochtoniczną. Na pogorszenie 
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oceny wpływa niewielki procent stratyfikacji wód. Wysoka produktywność biologiczna, 

wynikająca z żyzności epilimnionu w substancje pokarmowe dla fitoplanktonu, skutkuje 

nadaniem na podstawie badań monitoringowych z 2000 roku, złego stanu ekologicznego 

wodom jeziora Kleszczyńskiego. Jedynie stan sanitarny przyjmował korzystne wartości. 

W porównaniu z poprzednimi seriami pomiarowymi (1994, 1999, 2000) zaobserwowano 

drastyczne pogorszenie się stanu wód. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, 

a jego wody zaliczone zostały do typu sandaczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
923,32 8309,93 277 77,36 87,1 85,91 

Lasy  53,34 80 5,33 4,47 0,84 1,65 

Łąki  i pastwiska 55,83 167,49 11,17 4,68 1,76 3,46 

Zbiorniki wodne 143,89 - - 12,05 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 17,2 51,61 3,44 1,44 0,54 1,07 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 72,2 931,38 25,27 

 

9,76 7,84 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła 0,29 0,23 0 0,07 

Suma [kg/rok] 9540,69 322,44 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,44 13,21 

Ze źródeł punktowych 0,01 0 

Suma [g/m2rok] 0,45 13,21 

 

Zlewnia jeziora Kleszczyńsiego posiada charakter typowo rolniczy. Z agralnego wykorzystania 

zlewni dostarczana jest obecnie zdecydowana część allochtonicznego ładunku biogenów. 

Do 2007 roku jezioro Kleszczyńskie było pośrednim odbiornikiem ścieków produkcyjnych 

Cukrowni Ostrowite. Pomiędzy jeziorami Ostrowieckim i Kleszczyńskim zlokalizowane są 

osadniki ziemne, w których po zakończeniu kampanii w Cukrowni Ostrowite składowane były 
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wody spławiakowe. Ładunek zanieczyszczeń dopływających z jeziora Ostrowickiego 

spowodował silną degradację wód. Niewielki ładunek zanieczyszczeń pochodzi z wód 

deszczowych doprowadzanych do wyżej leżącego w zlewni jeziora. Ze względu na znaczącą 

degradację jakości wód jeziora Ostrowickiego nie jest ono sporadycznie użytkowane 

do celów turystyki i rekreacji. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Kleszczyńskie należy do zbiorników umiarkowanie podatnych na degradację. 

Ocena stanu ekologicznego, zgodna z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wskazuje na 

stan zły. Silnie niekorzystna jakość wód wynika z wieloletniej pośredniej presji Cukrowni 

w Ostrowitym. Znaczące obciążenie wód biogenami i związkami organicznymi powoduje 

obfite zakwity wód. Wartości wskaźników odnotowywane we wschodnim plosie, będącym 

pod wpływem wód rzeki Ruziec, są znacznie gorsze od stężeń wskaźników badanych 

w zachodnim plosie. Zabiegi rekultywacyjne musiałyby polegać na uregulowaniu obiegu 

biogenów na terenie zlewni jeziora, oraz redukcji autochtonicznej dawki zanieczyszczeń 

zakumulowanych przez lata w osadach dennych jeziora Kleszczyńskiego. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Degradacja jakości wód spowodowana została wieloletnim wprowadzaniem wód 

spławiakowych z osadników cukrowni w Ostrowitem. Pomimo odcięcia zrzutu 

zanieczyszczeń, stan jeziora nie uległ poprawie. Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. 

Najkorzystniejszą metodą jest inaktywacja związków fosforu w osadach dennych i/lub ich 

częściowe usunięcie.  

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

Brak wskazań 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-

15 lat.     
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Jezioro  KOCIOŁ  

ID  20109 

ID hydrograficzne 283812 

 

Lokalizacja: 53º44’37”N, 19º42’60”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     78,76ha 

Głębokość maks.    8,8 m 

Głębokość średnia    4,8 m 

Objętość     3820,5 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  2,82km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Kocioł jest jeziorem odpływowym. Wypływa z niego ciek o nazwie Dopływ 

z jez. Kocioł, uchodzący do jeziora Gil Wielki. 

Kształt jeziora jest owalny,  linia brzegowa słabo rozwinięta. W południowej części leżą 

3 wyspy. Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 

Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Gminy w Zalewie na jeziorze występują wahania 

zwierciadła wody. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Kocioł.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,8 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,91 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,94 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie 
pow. 

[ha] 
N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
144,76 1302,83 43,43 51,24 53,27 54,67 

Lasy  33,56 50,34 3,36 11,88 2,06 4,22 

Łąki  i pastwiska 25,29 75,88 5,06 8,95 3,10 6,37 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,16 0,48 0,03 0,06 0,02 0,04 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 78,76 1016,00 27,57 

 

41,55 34,70 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0 0 0 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2445,53 79,44 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,10 3,11 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,10 3,11 
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Ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną. Lasy pokrywają kilkanaście procent jej powierzchni. Grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 53% azotu oraz 55% fosforu. Ze względu na bardzo małą powierzchnię zlewni 

w stosunku do powierzchni jeziora, duże znaczenie ma wielkość ładunku dostarczanego 

z opadem atmosferycznym – jest to 42% azotu oraz 35% fosforu. 

Pokrycie terenu w 100 metrowej strefie buforowej wokoło jeziora jest nieco korzystniejsze –

grunty orne wraz z zabudową rozproszoną zajmują jedynie kilka procent powierzchni, 

zaś reszta to lasy – prawie połowa powierzchni, a także łąki. Wzdłuż prawie całej długości linii 

brzegowej występują lasy bądź izolujący pas zakrzaczeń. 

Nad jeziorem na jego zachodnim brzegu leży mała wieś Murawki, natomiast na wschodnim 

brzegu zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy. Występuje tu również indywidualna 

zabudowa letniskowa. Zabudowa nad jeziorem nie jest skanalizowana – ścieki wywożone są 

do oczyszczalni. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie ma również takich zrzutów w jego zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Kocioł. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może 

spełniać wymagania stanu dobrego. Wprawdzie zlewnia użytkowana jest w dużym stopniu 

rolniczo, jednak ze względu na bardzo małą jej powierzchnię ładunek miogenów który może 

być z niej dostarczony jest bardzo mały.  

Najistotniejszą presją w zlewni jeziora jest rolnictwo, potencjalnym zagrożeniem jest również 

położona nad jeziorem zabudowa, ze względu na nieuporządkowaną gospodarkę wodno-

ściekową.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 
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2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  KSIĘTE 

ID  20168 

ID hydrograficzne 287443 

 

Lokalizacja: 53°10,0'N, 19°37,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     40,3 ha  

Głębokość maksymalna  1,5 m 

Głębokość średnia   0,7 m    

Objętość    264,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 4912,21 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Księte o powierzchni 40,3 ha jest zaliczone do typu rynnowego. Jezioro należy 

do wyjątkowo płytkich zbiorników. Jego głębokość maksymalna wynosi 1,5 m, a strefa 

litoralu zajmuje całą misę zbiornika. Przez jezioro przepływa rzeka Pissa, która bierze swój 

początek na terenach zlewni jeziora. Wielkość jej odpływu regulowana jest zastawką, 

stabilizującą wahania poziomu wody jeziora Księte. Jezioro posiada silnie przepływowy 

charakter, gdyż całkowita wymiana zgromadzonych w misie jeziora wód, przebiega niecałe 

3 razy na miesiąc, co jest wartością wybitnie niekorzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 117,9 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,7 >II 

O2 nad dnem - - 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 410 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,3 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,11 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 0,7 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,06 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 1,52 4 

Wymiana wody (%) 3300 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 191,1 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  3,86 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 8,9 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia 1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Ze względu na niewielką głębokość jeziora przyjmuje ono charakter polimiktyczny, 

odzwierciedlający się w osiągniętym, na podstawie badań monitoringowych z 2004 roku, 
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pozaklasowym stanie ekologicznym wód. Wysoka produktywność biologiczna związana jest 

z zasobnością wód jeziora w substancje biogenne. Ogranicza to zasięg strefy fotycznej 

w okresie letnim do niespełna 0,3 m. Jakość wód jest odzwierciedleniem skrajnej podatności 

jeziora Księtego na degradację. Porównanie wyników monitoringu, przeprowadzonego we 

wcześniejszym okresie, wskazuje na  stanowcze pogorszenie się jakości wód jeziora Księte. 

Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zostały zaliczone do typu 

linowo-szczupakowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

2421,24 21791,12 726,37 49,29 80,48 68,64 

Lasy  1684,68 2527,01 168,47 34,3 9,33 15,92 

Łąki  i pastwiska 642,45 1927,35 128,49 13,08 7,12 12,14 

Zbiorniki wodne 45,79 - - 0,93 - - 

Środowiska podmokłe 28,4 42,6 2,84 0,58 0,16 0,27 

Ugory 89,66 268,97 17,93 1,83 0,99 1,69 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 40,3 519,87 14,11 

 

1,92 1,33 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 27076,92 1058,2 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,63 67,19 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 2,63 67,19 

 

Pokrycie terenu zlewni jeziora Księtego jest symetryczne. Zachodnia część zlewni, 

odwadniana przez Pissę, użytkowana jest głównie rolniczo. Z jej terenu pochodzi 

przeważająca część substancji biogennej spływającej do wód jeziora Księte. Wschodnia część 

zlewni, porośnięta jest w większości przez lasy, wywierające zdecydowanie mniejszą presję 
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niż agralnie wykorzystywane tereny. W zlewni jeziora Księtego znajduje się 

zewidencjonowane ujęcie wód podziemnych do celów nawadniania. Gospodarka ściekowa 

oparta jest o system bezodpływowych zbiorników. Strefa buforowa wokół jeziora jest dobrze 

rozwinięta, a rekreacyjne wykorzystanie wód skupia się wokół połowu ryb. 

 

Ocena końcowa 

Odzwierciedleniem skrajnej podatności jeziora Księtego na degradację jest zły stan 

ekologiczny wód. Obciążenie ładunkiem allochtonicznym, w połączeniu z polimiktycznym 

charakterem jeziora, umożliwiającym samoczynne napędzanie procesu eutrofizacji, 

wpływa na osiągniętą końcową ocenę stanu ekologicznego wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Z uwagi na wysokie tempo wymiany wody oraz transport biogenów ze zlewni 

użytkowanej rolniczo dopływem Pissy na jej obszarze w granicach Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego należy wdrożyć programy rolno-środowiskowe 

oraz  obowiązkowo stosować „Kodeks dobrej praktyki rolnej”, 

2) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

3) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 

4) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Zakaz wykonywania zabiegów melioracyjnych na Pissie powyżej jeziora, 

zmieniających stosunki wodne oraz biocenozy od wód zależne,  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Wprowadzenie działań ochronnych może jedynie ustabilizować stan aktualnym 

na względnie stałym poziomie 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
350 

 

 

Jezioro  LEŹNO WIELKIE 

ID  20171 

ID hydrograficzne 287460 

 

Lokalizacja: 53°17,1'N, 19°42,9'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     86,19 ha  

Głębokość maksymalna  14,5 m 

Głębokość średnia   5,5 m    

Objętość    4729,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1058,76 ha 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Leźno Wielkie położone jest w zagłębieniu terenu, powstałym w wyniku 

erozyjnej działalności lądolodu. Posiada ono powierzchnię 86,19 ha i objętość toni wodnej 

na poziomie 4729,5 tys.m3. Linia brzegowa o długości 4,6 km jest dobrze rozwinięta. 

Słabo nachylona strefa litoralu przechodzi w płaskie dno. Maksymalne przegłębienie wynosi 

14,5 m i położone jest w zachodniej części jeziora. Sieć hydrograficzna w zlewni jeziora Leźno 

Wielkie jest uboga. Do misy zbiornika dochodzą dwa cieki, prowadzące niewielką ilość wody. 

Połączenie sztucznym rowem melioracyjnym z jeziorem Leśno Małe zostało zasypane, 

doprowadzając do niekorzystnych zmian poziomu wody na tym zbiorniku. Wody z jeziora 

Leźno Wielkie odprowadzane są rurociągiem do rzeki Samionki. Całkowita wymiana wód 

zgromadzonych w misie jeziora następuje w okresie ponad 10 lat, co jest wartością 

korzystną. Wahania poziomu wód jeziora Leźno Wielkie są obserwowane w okresach 

wzmożonego spływu powierzchniowego. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 11,5 IV 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,7 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 225 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,79 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,05 3 

Stratyfikacja wód [%] 1,4 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 9 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1 1 

Zagosp. zlewni bezp. >60% grunty orne 3 

Średnia  2,14 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,85 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Użytk. zlewni rolniczo-leśna 0 

Średnia 0,33 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Zróżnicowane cechy zlewniowe, hydrologiczne i morfologiczne wpływają na osiągnięta 

II kategorię podatności jeziora Leźno Wielkie na degradację. Ze względu na znaczną 

głębokość maksymalną jeziora, w okresie letnim wykształca się pełna stratyfikacja termiczno-
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tlenowa. Niekorzystną cechą jest silne odtlenienie warstw meta- oraz hypolimnionu 

i towarzyszące temu uwalnianie fosforanów z osadów do toni wodnej. 

Obciążenie powierzchniowej warstwy wód substancją biogenną było korzystne, 

co odzwierciedliło się w stosunkowo niskiej produkcji biologicznej fitoplanktonu. Jednak ze 

względu na surowe normy wskaźników biologicznych dla typu abiotycznego 2a, końcowa 

ocena stanu ekologicznego, na podstawie badań wykonanych w 2000 roku, odpowiada 

stanowi słabemu. W porównaniu z poprzednimi badaniami przeprowadzonymi w 1992 roku, 

jakość wód nie uległą znaczącym zmianom. Gospodarka rybacka na jeziorze Leźno Wielkie 

jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
533,5 4801,48 160,05 50,39 71,17 65,13 

Lasy  328,95 493,42 32,89 31,07 7,31 13,39 

Łąki  i pastwiska 41,77 125,3 8,35 3,94 1,86 3,4 

Zbiorniki wodne 83,22 - - 7,86 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 71,34 214,01 14,27 6,74 3,17 5,81 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 86,19 1111,85 30,17 

 

16,48 12,28 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 6746,06 245,73 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,29 7,83 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,29 7,83 

 

Pokrycie zlewni jeziora Leźno Wielkie zdominowane jest przez lasy. Położone są one głównie 

w południowo-wschodniej części zlewni. Lecz większy udział w dostawie biogennej materii 

allochtonicznej do jeziora mają grunty orne, zajmujące nieco ponad 30% powierzchni zlewni. 
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Na jej terenie brak jest punktowych źródeł zanieczyszczeń, a gospodarka ściekowa 

miejscowości na niej położonych oparta jest na systemie szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. Zwarta strefa buforowa roślinności wokół jeziora, 

skutecznie powstrzymuje spływ powierzchniowy substancji z terenu zlewni. Rekreacyjne 

wykorzystanie wód jeziora Leźno Wielkie skupia się w postaci nielicznej rozproszonej 

zabudowy letniskowej i jednego pola biwakowego zlokalizowanego przy wschodnim brzegu 

zbiornika. 

 

Ocena końcowa 

Niski poziom podatności jeziora Leźno Wielkie na degradację, w połączeniu 

z niewielką presją zalesionej części zlewni o słabym systemie hydrograficznym wpływa 

korzystnie na wielkość produktywności biologicznej wód. Jedyny ładunek allochtoniczny, 

pochodzący z pól uprawnych, jest w większości przechwytywany przez szczelny bufor 

otaczający jezioro. Ostre normy jakości wskaźników biologicznych dla jezior stratyfikowanych 

o małej wartości współczynnika Schindlera, skutkują osiągnięciem stanu słabego wód jeziora 

Leźno Wielkie. Stan ten, uważać można za względnie stabilny. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 20 m od brzegu jeziora, 

5) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

6) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

2) Stabilizacja poziomu zwierciadła wody. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, zlewniowe, miktyczny typ jeziora oraz rodzaj 

osadów dennych stan eutrofii jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  LIDZBARSKIE 

ID  20149 

ID hydrograficzne 2865799 

 

Lokalizacja: 53º15’34”N, 19º47’41”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     121,8 ha 

Głębokość maks.    25,5m 

Głębokość średnia    10,1m 

Objętość     12292 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  561,5km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Lidzbarskie jest przepływowym jeziorem na rzece Wel. Ponadto uchodzi do 

niego ciek o nazwie Dopływ z jez. Zwórzno. Kształt jego jest wydłużony z południowego 

zachodu na północny wschód. Rzeka Wel wpływa i wypływa z niego w północno wschodnim 

krańcu. Jego linia brzegowa jest mało urozmaicona.  W południowo zachodniej części 

zaznacza się duża zatoka łącząca się z plosem jeziora wąskim przesmykiem. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a 46,1 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość 1,4 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC 373 I-II 

Azot ogólny 1,46 I-II 

Fosfor ogólny 0,066 I-II 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia 10,1 I 

V jez./L 1,63 III 

Stratyfikacja wód 26,2 II 

 P dno czynne/V epi.  0,05 I 

Wymiana wody (%) 860 III 

Wsp. Schindlera 45,7 III 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów, 

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,14 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Lidzbarskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2002 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Parametry 

fizykochemiczne, z wyjątkiem średniego nasycenia tlenem hipolimnionu oraz 

przezroczystości, mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Pozytywnie na odporność jeziora wpływają jego głębokość oraz stosunek powierzchni dna 

czynnego do objętości hypolimnionu. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

29245,80 263212,23 8773,74 56,64 83,21 67,47 

Lasy  14336,76 21505,14 1433,68 27,76 6,80 11,03 

Łąki  i pastwiska 4448,77 13346,32 889,75 8,62 4,22 6,84 

Środowiska podmokłe 218,12 327,17 21,81 0,42 0,10 0,17 

Ugory 2772,84 8318,53 554,57 5,37 2,63 4,26 

Zabudowa zwarta 492,3822 2954,29 443,14 0,95 0,93 3,41 

Opad atmosferyczny 123,18 1589,02 43,11 

 

0,50 0,33 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 5058,90 843,15 1,6 6,48 

Inne źródła – stawy pstrągowe b.d. b.d.   

Suma [kg/rok] 33900,50 1862,56 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 9,87 252,68 

Ze źródeł punktowych 0,68 4,11 

Suma [g/m2rok] 10,56 256,79 

 

Zlewnia jeziora Lidzbarskiego jest zlewnią rolniczą – ponad 60% zajmują tutaj tereny rolne, 

głównie grunty orne z zabudową rozproszoną. Lasy pokrywają niecałe 30% jej powierzchni. 

W zlewni występują tereny o zabudowie zwartej – w mieście Lidzbark. Większość ładunku 

biogenów produkowanych w zlewni pochodzi z terenów gruntów ornych z zabudową 

rozproszoną – jest to 83% azotu oraz 67% fosforu.   

Zgodnie z mapą Corine Land Cover w 100m strefie buforowej wokoło jeziora 

zagospodarowanie terenu jest znacznie korzystniejsze – występują tu głównie lasy, jedynie 

niewiele ponad 10% to zabudowa rozproszona oraz złożone systemy upraw i działek. Nad 

jeziorem, na jego wschodnim brzegu, leży jednak miasto Lidzbark, co jest wyraźnie widoczne 

na ortofotomapie. Pozostała część brzegów porośnięta jest lasem. Najbliższe pola uprawne 

znajdują się w odległości ponad 200 metrów od brzegu. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, jednak 

istnieją oczyszczalnie ścieków w jego zlewni. Ponadto w zlewni jeziora zlokalizowana jest 
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hodowla pstrąga. Przy obliczeniach ładunków miogenów nie została jednak uwzględniona, 

gdyż brak jest wystarczających danych dla obliczenia ładunków  niej pochodzących. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – są tu ośrodki wypoczynkowe  i indywidualna 

zabudowa letniskowa, z których ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.  

 

Ocena końcowa 

Jezioro Lidzbarskie jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację. 

Zlewnia jego jest bardzo duża, co powoduje iż rzeką Wel zanieczyszczenia doprowadzane są 

do niego z dużego obszaru. 

Zagospodarowanie jego zlewni jest niekorzystne. Grunty orne pokrywające dużą część  jej 

powierzchni są niewątpliwym zagrożeniem z uwagi na zanieczyszczenie substancjami 

biogennymi.  Pozytywnym aspektem jest duży udział terenów leśnych w bezpośredniej 

bliskości jeziora.  

Niewątpliwym zagrożeniem jest również położone nad jeziorem miasto Lidzbark, a także 

rozwijająca się rekreacja. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni dla zabudowy rekreacyjnej wokół jeziora. 

2) Zakaz wprowadzania wód opadowych do jeziora. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

6) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej  jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni bezpośredniej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni bezpośredniej jeziora. 
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c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego.  

Część jeziora leży w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Natura 2000 – 

PLH280012 Ostoja Lidzbarska.  
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Jezioro  ŁABĘDŹ 

ID  20128 

ID hydrograficzne 285681 

 

Lokalizacja: 53º37’37”N, 19º37’13”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     285,22ha 

Głębokość maks.    10,5m 

Głębokość średnia    3,7m 

Objętość     11353,9 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  18,5km2 

Typ abiotyczny   2b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Łabędź jest jeziorem przepływowym. Zasilane jest niewielkimi ciekami 

bez nazwy, zaś wypływa z niego ciek o nazwie Dopływ z jez. Łabędź. 

Kształt jeziora jest wydłużony z północnego wschodu na południowy zachód. Z południowo 

zachodniej strony odgałęzia się długa wąska zatoka z której wypływa Dopływ z jez. Łabędź. 

Na jeziorze leży 5 wysp. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak również informacji 

o poborach wód w jego zlewni. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 29,3 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,6 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 387 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,09 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,095 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,7 III 

V jez./L [tys.m3/m] 0,81 III 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,27 III 

Wymiana wody (%) 25 I 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,6 I 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
II 

Średnia  2,43 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Łabędź przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2001 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu umiarkowanego. Wszystkie oceniane parametry fizyko-chemiczne 

mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii jako jezioro dość podatne 

na degradację. Niekorzystne dość są parametry morfometryczne jeziora, zaś zdecydowanie 

pozytywny wpływ mają bardzo mała wymiana wody oraz współczynnik Schindlera. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1354,95 12194,54 406,48 49,70 66,06 59,89 

Lasy  448,28 672,42 44,83 16,44 3,64 6,61 

Łąki  i pastwiska 584,35 1753,06 116,87 21,44 9,50 17,22 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 53,33 159,99 10,67 1,96 0,87 1,57 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 285,22 3679,34 99,83 

 

19,93 14,71 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 18459,36 678,68 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,24 6,47 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,24 6,47 

 

Zlewnia jeziora Łabędź jest zlewnią rolniczą. Większość jej powierzchni zajmują tereny 

rolnicze, z czego większość to grunty orne z zabudową rozproszoną, występują również łąki 

z pastwiskami. Lasy to zaledwie kilkanaście jej powierzchni. Z gruntów ornych pochodzi 66% 

azotu oraz 60% fosforu produkowanego w zlewni.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora występują wyłącznie tereny rolnicze. Jednak 

więcej jest tutaj łąk – około 40%. Nad jeziorem leżą wsie Kamień Duży, Kamień Mały oraz 

Nowa Wieś. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy tylko Nowa Wieś jest skanalizowana. 

Zabudowa wsi Kamień Mały i Kamień duży dochodzi bardzo blisko jeziora. Jednak obecny 

MPZP nie dopuszcza lokalizacji nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 70 metrów od linii 

brzegowej. Wokół jeziora prawie na całej długości linii brzegowej występuje wąski pas 

zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie ma również takich zrzutów w jego zlewni. Jednak we wsiach położonych nad jeziorem 

funkcjonują fermy drobiowe, mogące negatywnie oddziaływać na stan wód. 
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Nad jeziorem zlokalizowana jest indywidualna zabudowa letniskowa oraz kąpieliska i plaże. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Iławskie jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Duży udział terenów rolniczych, a w szczególności grunty orne dochodzące blisko 

jeziora, a także nieskanalizowana dotychczas zabudowa mieszkalna są znaczącym 

zagrożeniem dla stanu wód.  

Ponadto  zagrożeniem jest rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie między innymi 

ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 
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f) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w stosunkowo krótkim czasie ok. 5-10 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  ŁĄKOREK 

ID  20179 

ID hydrograficzne 2876327 

 

Lokalizacja: 53º24’55”N, 19º21’16”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     160,40ha 

Głębokość maks.    30,3m 

Głębokość średnia    11,6m 

Objętość     18736,2tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  43km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Łąkorek (Łąkarz) jeziorem przepływowym, na cieku o nazwie Dopływ 

z jez. Głowińskiego. 

Kształt jeziora jest owalny, o słabo rozwiniętej linii brzegowej. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora zastawką o wysokości 0,1m. Projektowany przyrost powierzchni jeziora 

to 7 ha. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 7,5 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 3,1 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 430 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,5 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,055 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 11,6 I 

V jez./L [tys.m3/m] 3,69 II 

Stratyfikacja wód [%] 32,9 II 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,05 I 

Wymiana wody (%) 30 I 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,3 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  1,71 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Łąkorek przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2003 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil 

„a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, jednak również parametry fizykochemiczne 

mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego, z wyjątkiem średniego nasycenia 

hypolimnionu tlenem. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Wszystkie parametry oceny mieściły się w granicach  I lub II kategorii, z wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej, gdzie przeważają grunty orne. 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
366 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

2567,66 23108,93 770,30 53,90 80,01 71,77 

Lasy  1603,36 2405,03 160,34 33,66 8,33 14,94 

Łąki  i pastwiska 207,38 622,13 41,48 4,35 2,15 3,86 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 225,21 675,62 45,04 4,73 2,34 4,20 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 160,40 2069,16 56,14 

 

7,16 5,23 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 28880,88 1073,29 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 0,67 18,01 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,67 18,01 

 

Nieco ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną. Ponad 30% to lasy. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość 

ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 80% azotu oraz 72% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest mniej korzystne – 

lasy pokrywają jedynie kilkanaście procent tego obszaru, zaś reszta to tereny rolnicze, 

w większości grunty orne z zabudową rozproszoną. Pola uprawne dochodzą prawie 

do samego brzegu jeziora, jednak wzdłuż większości linii brzegowej ciągnie się wąski pas 

roślinności izolującej. 

Na zachodnim brzegu jeziora leży niewielka wieś Łąkorek, której zabudowania dochodzą na 

odległość kilkudziesięciu metrów od brzegu jeziora. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy 

miejscowość ta są  tylko częściowo  skanalizowana. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 
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Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjne – jest tu indywidualna zabudowa letniskowa, 

z której zgodnie z informacją Urzędu Gminy ścieki są odprowadzane kanalizacji. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie dobrym, dość podatne na degradację.  Zagospodarowanie jego 

zlewni jednak jest niezbyt korzystne, dominują tu tereny rolnicze, będące potencjalnym 

zagrożeniem dla dobrego stanu wód jeziora.  Aby zapobiec pogarszaniu się stanu wód należy 

zapewnić minimalizację oddziaływań pochodzących z tych obszarów. 

Ponadto zagrożeniem jest nieskanalizowana zabudowa mieszkalna. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych  czyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana w 

istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 
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e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f)     Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

g) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

h) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego.  
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Jezioro  MIELIWO 

ID  20193 

ID hydrograficzne 28781 

 

Lokalizacja: 53°23,1'N, 19°19,3'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     80,9 ha  

Głębokość maksymalna  9,4 m 

Głębokość średnia   3,4 m    

Objętość    2712,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 545,10 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Mieliwo położone jest w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego. 

Zbiornik posiada bardzo urozmaiconą misę jeziorną o powierzchni 80,9 ha. Jego wydłużony 

kształt z licznymi zatokami odzwierciedla rynnową genezę powstania zbiornika. 

Maksymalne przegłębienie, wynoszące 9,4 m, zlokalizowane jest w północnej części rynny. 

Pozostała część jeziora cechuje się już znacznie mniejszymi głębokościami. Jezioro jest 

zbiornikiem typu odpływowego. Główną składową zasilania stanowi opad atmosferyczny, 

wspomagany spływem powierzchniowym i podziemnym z terenów sandrowych. 

Odpływ wód z jeziora Mieliwo następuje w kierunku południowym do jeziora Sosno. 

Całkowita wymiana wód zgromadzonych w misie jeziornej następuje co około 3 lata, co jest 

wartością korzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 13,6 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie 1,8 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 283 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,49 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,4 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,3 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,8 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,2 3 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2 1 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,43 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,22 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia  0,33 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

 

Korzystne cechy hydrologiczne oraz zlewniowe jeziora Mieliwo, równoważą się 

z niekorzystnymi cechami morfometrycznymi zbiornika, wpływając na końcową ocenę 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
371 

 

podatności na degradację odpowiadającą II kategorii. Warunki morfometryczne 

uniemożliwiają skuteczne przeciwdziałanie presji pochodzącej z zewnątrz, co objawia się 

w widocznych cechach eutrofizacji zbiornika. Położenie w dnie rynny jeziornej otoczonej 

lasem predysponuje to stosunkowo płytkie jezioro, do wykształcania się stałej stratyfikacji 

termiczno-tlenowej w okresie letnim. Warstwy naddenne charakteryzują się odtlenieniem, 

co związane jest z zużyciem tlenu przez substancję organiczną. W warstwie hypolimnionu 

zachodzi również uwalnianie fosforanów z osadów dennych. Wody jeziora Mieliwo zasobne 

są w substancje biogenne, głównie związki azotu, lecz nie ma to odzwierciedlenia w wielkości 

produkcji biologicznej. Wartość chlorofilu „a” klasyfikuje wody jeziora Mieliwo, na podstawie 

wyników monitoringu z 2001 roku, do umiarkowanego stanu ekologicznego. Analiza 

wykonnych serii monitoringowych (1993, 2001) pozwala stwierdzić systematyczną poprawę 

jakości wód. Odnotowano spadek koncentracji substancji biogennej w warstwie 

powierzchniowej, co odzwierciedla się w spadku produkcji biologicznej. Pogorszeniu 

natomiast uległy warunki tlenowe w hypolimnionie, wpływając na wzrost stężeń fosforanów 

oraz azotu amonowego. Gospodarka rybacka na jeziorze Mieliwo jest prowadzona, a jego 

wody zostały zaliczone do typu linowo-szczupakowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne 

i tereny o zabudowie 

rozproszonej 

- - - - - - 

Lasy  470,6 705,91 47,06 86,33 40,35 62,43 

Łąki  i pastwiska - - - - - - 

Zbiorniki wodne 74,49 - - 13,67 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 80,9 1034,61 28,32 

 

59,65 37,57 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 1749,52 75,38 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,09 2,16 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,09 2,16 

 

Zlewnia jeziora Mieliwo zdominowana jest przez lasy. Spływ powierzchniowy materii 

allochtonicznej jest praktycznie wyeliminowany. Główna część materii biogennej dostaje się 

do wód zbiornika w czasie opadu atmosferycznego i spływu podziemnego. 

Gospodarka ściekowa na terenie zlewni oparta jest o system szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. Ze względu na trudno dostępne brzegi jeziora  turystyczne wykorzystanie 

jego wód jest znikome. Jedynie wzdłuż wschodniego brzegu jeziora przebiega pieszy szlak 

turystyczny. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Mieliwo odpowiadają umiarkowanemu stanowi ekologicznemu. 

Stabilność ekosystemu wodnego jeziora Mieliwo jest uzależniona w dużym stopniu od 

bilansu hydrologicznego wynikającego ze sposobu zasilania zbiornika. Wielkość dopływu 

allochtonicznej substancji biogennej z terenu zlewni uzależniona jest od warunków 

hydrometeorologicznych w danym roku. Nawet niewielka dostawa materii biogennej 

przyczynić się może do eutrofizacji zbiornika. Presja antropogeniczna ograniczona jest do 

sposobu prowadzenia gospodarki leśnej i rybackiej. Planowana ochrona rezerwatowa jeziora 

Mieliwo ze względu na występowanie reliktowych gatunków roślin torfowiskowych w jego 

południowej części, przyczynić się może do utrwalenia stabilnego stanu trofii zbiornika. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów. 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

Brak wskazań 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy 
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Jezioro  MLEWIECKIE 

ID  20249 

ID hydrograficzne 28985 

 

Lokalizacja: 53°09,5'N, 18°46,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     84,4 ha  

Głębokość maksymalna  4,3 m 

Głębokość średnia   1,9 m    

Objętość    1613,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 25202,35 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Mlewieckie posiada powierzchnię 84,4 ha. Długa na ponad 8 km linia 

brzegowa i kręty wydłużony kształt misy jeziornej odzwierciedla rynnową genezę powstania 

zbiornika. Jednak leży ono w płytkiej rynnie polodowcowej. Maksymalne przegłębienie 

wynoszące 4,3 m, zlokalizowane jest w zachodniej części rynny. Jezioro zasilane jest wodami 

Strugi Toruńskiej, odwadniającej całą powierzchnię zlewni jeziora. Odpływ wód z jeziora 

następuje w kierunku południowym, funkcjonującymi stale dwoma odpływami. 

Jezioro cechuje ekstremalnie przepływowy charakter, gdyż całkowita wymiana wód 

zgromadzonych w misie następuje dwa razy na miesiąc. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 99,3 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,6 >II 

O2 nad dnem 0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 786 >II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,98 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,25 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 1,9 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,2 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,52 4 

Wymiana wody (%) 2300 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 163,4 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% grunty orne 3 

Średnia  3,86 

Poza kategorią – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,79 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

Podatność jeziora na degradację wykracza poza kategorię. Wyjątkowo niekorzystne cechy 

morfometryczne, intensyfikowane są ekstremalną wymianą wody w misie jeziornej, 

zajmująca jedynie około 15 dni. Odpowiedzialna jest ona za intensywny obieg 

allochtonicznych substancji biogennych w misie zbiornika. Jezioro Mlewieckie badane było 
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w 1997 roku. Wysokie stężenia substancji biogennych w warstwie powierzchniowej wód 

przyczyniają się do znaczącej produkcji pierwotnej fitoplanktonu. Wartość chlorofilu „a” 

klasyfikuje wody jeziora Mlewickiego, do najgorszego stanu ekologicznego wód. Gospodarka 

rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zostały zaliczone do typu sandaczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
19317,62 173858,57 5795,29 76,65 92,4 84,31 

Lasy  2351,18 3526,77 235,12 9,33 1,87 3,42 

Łąki  i pastwiska 1896,5 5689,5 379,3 7,53 3,02 5,52 

Zbiorniki wodne 564,27 - - 2,24 - - 

Środowiska podmokłe 197,87 296,8 19,79 0,79 0,16 0,29 

Ugory 874,91 2624,73 174,98 3,47 1,39 2,55 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 84,4 1088,76 29,54 

 

0,58 0,43 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 1080 240 0,57 3,49 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 188165,13 6874,01 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 7,86 221,67 

Ze źródeł punktowych 0,28 1,27 

Suma [g/m2rok] 8,14 222,94 

 

Zlewnia jeziora Mlewieckiego posiada typowo rolniczy charakter. Za proces eutrofizacji wód 

jeziora odpowiedzialny jest ładunek związków azotu i fosforu dostarczanych do misy jeziora 

za pomocą wód Strugi Toruńskiej. Lasy, porastające niespełna 10% obszaru zlewni 

skoncentrowane są w postaci płatów, głównie we wschodniej jej części. Za silnie eutroficzny 

charakter wód omawianego jeziora ma wpływ ładunek biogenów pochodzący 

z agralnie wykorzystywanej zlewni dostarczany wraz z wodami Strugi Toruńskiej. 

Wąska i ulegająca fragmentaryzacji strefa roślinności wokół jeziora nie powstrzymuje 

dopływu substancji na drodze nieskoncentrowanego spływu powierzchniowego. Gospodarka 
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ściekowa na terenie zlewni jest uregulowana. Oparta jest o system szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. Jezioro Płużnickie, położone w górnej części zlewni jeziora Mlewieckiego 

jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Płużnica. Jezioro Mlewieckie jest 

pośrednim odbiornikiem tego ładunku, gdyż większość dawki substancji biogennej 

akumulowana jest w jeziorach Wieczno Północne i Południowe, znajdujacych się w górnym 

biegu Strugi Toruńskiej. Ze względu na zaawansowany stan trofii jeziora, nie jest ono 

wykorzystywane do celów turystyki i rekreacji. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Mlewieckie cechuje się wysokim stanem troficznym wód. Zaawansowany 

proces eutrofizacji odzwierciedla się wybitnie wysokiej produktywności biologicznej wód. 

Końcowa ocena jakości wód, zgodna z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wskazuje 

na zły stan ekologiczny. Ograniczenie allochtonicznego ładunku biogenów, napływającego z 

terenu zlewni, może jedynie wpłynąć na poprawę jakości wód jeziora Mlewieckiego. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora należy wykonywać 

bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania 

oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych, 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

5) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ 

zbiornika, 

6) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
377 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora.  
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Jezioro  MORLINY 

ID  20091 

ID hydrograficzne  2834 

 

Lokalizacja: 53°40’33”N, 19°56’28” E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     58,47ha 

Głębokość maks.    19,5 m 

Głębokość średnia    9,2 m 

Objętość     6028,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  22,44km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Morliny jest jeziorem przepływowym leżącym na Strudze Morlińskiej, 

uchodzącej do jeziora Drwęckiego. Ponadto zasilane jest kilkoma niewielkimi ciekami 

bez nazwy. Ma kształt wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Morliny. Zgodnie 

z informacją Urzędu Gminy w Ostródzie woda w jeziorze jest przejrzysta.  Jednakże jest to 

jedynie ocena subiektywna, gdyż brak jest danych monitoringowych dla jeziora. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 9,2 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,31 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,81 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
1501,46 13513,10 450,44 67,02 85,16 76,70 

Lasy  333,00 499,50 33,30 14,86 3,15 5,67 

Łąki  i pastwiska 275,62 826,86 55,12 12,30 5,21 9,39 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 52,58 157,73 10,52 2,35 0,99 1,79 

Zabudowa zwarta 19,3278 115,97 17,40 0,86 0,73 2,96 

Opad atmosferyczny 58,47 754,26 20,46 

 

4,75 3,48 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 15867,41 587,23 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,00 27,14 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,00 27,14 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową rozproszoną – stanowią 

one 67% powierzchni. Lasy stanowią zaledwie 15% powierzchni zlewni, zaś łąki i pastwiska – 

12%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 85% azotu oraz 77% fosforu.  

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest jednak znacznie korzystniejsze 

– ponad 50% stanowią lasy, zaś około 20% - ugory. 

W zlewni leżą 2 wsie: Morliny i Ornowo. Obie są zgodnie z informacją Urzędu Gminy 

w Ostródzie nieskanalizowane, jednak najbliższe zabudowania położone są w odległości 

kilkuset metrów od jeziora. 

Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Morliny. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora nie 

spełnia wymagań stanu dobrego.  Największym zagrożeniem dla stanu jeziora jest rolnictwo, 

w szczególności pola uprawne, które pokryją większość obszaru zlewni, zaś miejscami 

dochodzą bardzo blisko brzegu jeziora . 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy letniskowej w zlewni 

jeziora: 

1) budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia 

2) budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej jeziora. 

3) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 
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4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f)     Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  MOSZCZONNE 

ID  20218 

ID hydrograficzne 2894421 

 

Lokalizacja: 52°57,5'N, 19°08,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     55,5 ha  

Głębokość maksymalna  34,0 m 

Głębokość średnia   13,3 m    

Objętość    7408,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1538,61 ha 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Moszczonne posiada powierzchnię 55,5 ha. Misa zbiornika magazynuje 

7408,5 tys.m3. Reprezentuje ono genetycznie typ rynnowy. Cechuje się ono głębokością 

maksymalną wynoszącą 34,0 metry, a średnią 13,3 metry. Regularny, owalny kształt jeziora 

wpływa na słabe rozwinięcie linii brzegowej. Litoral zbiornika ma kształt niecki silnie 

opadającej ku dnu. Oś hydrograficzną jeziora Moszczonnego stanowi Wielenica, mająca swe 

źródła w północnej części zlewni jeziora, a odprowadzająca nadmiar wód do rzeki Ruziec. 

Ustrój hydrologiczny jeziora posiada skrajnie pasywny charakter, gdyż całkowita wymiana 

wód zgromadzonych w misie zbiornika zajmuje ponad 14 lat. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 10,1 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,4 >II 

% O2 w hypolimnionie 0,3 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 320 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,93 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,06 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 13,3 1 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,82 3 

Stratyfikacja wód [%] 38,9 1 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,04 1 

Wymiana wody (%) 7 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,6 1 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  1,57 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 6,36 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni Rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

 

Jezioro Moszczonne odpowiada korzystnej II kategorii podatności na degradację. 

Na obniżenie końcowej oceny decydujący wpływ miała niekorzystna długość linii brzegowej 
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mająca bezpośredni kontakt ze zlewnią bezpośrednią oraz dominacja gruntów ornych na jej 

terenie. Pozostałe wskaźniki cechowały się najlepszą odpornością na wpływy z zewnątrz. 

Badania monitoringowe, przeprowadzone w 2005 roku wskazują na produktywność 

biologiczną na stosunkowo niskim poziomie. Jednak restrykcyjne normy wskaźników 

biologicznych dla typu abiotycznego 2a, skutkują nadaniem umiarkowanego stanu 

ekologicznego. Warstwa epilimnionu cechuje się niskim obciążeniem substancji biogennych, 

głównie związków azotu. Niekorzystnie prezentowały się natomiast warunki tlenowe w misie 

zbiornika. Tuż za mało miąższą strefą epilimnionu, następował drastyczny spadek 

rozpuszczonego w wodzie tlenu. Warstwy hypolimnionu, rozpoczynającego się na głębokości 

8 metrów, cechowały się warunkami anoksycznymi. Jakość wód jeziora Moszczonnego, od 

pierwszej serii monitoringowej przeprowadzonej w 1988 roku, oscyluje na zbliżonym 

poziomie. Zdecydowanej poprawie uległo obciążenie powierzchniowej warstwy wód materią 

organiczną ulegającą łatwej biodegradacji oraz związkami azotu. Pogorszeniu natomiast 

uległy warunki fotyczne, tlenowe oraz stężenie związków fosforu nad dnem. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
1382,36 12441,23 414,71 89,84 92,59 91,59 

Lasy  - - - - - - 

Łąki  i pastwiska - - - - - - 

Zbiorniki wodne 62,99 - - 4,09 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 93,26 279,78 18,65 6,06 2,08 4,12 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 55,5 715,95 19,43 

 

5,33 4,29 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 13436,96 452,78 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,82 24,21 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,82 24,21 

 

Zdominowana rolniczo zlewnia jeziora Moszczonnego posiada asymetrycznie wykształconą 

sieć hydrograficzną. Allochtoniczny ładunek biogenów dostarczany do misy zbiornika 

pochodzi z agralnego wykorzystania terenu zlewni. Zachodzi on wskutek dostawy materii na 

drodze spływu powierzchniowego, przedostającego się przez wąską strefę buforową 

roślinności wokół jeziora. Z północnej części zlewni, dostawa następuje również na drodze 

skoncentrowanego spływu wodami Wielenicy.  Jezioro Moszczonne nie posiada punktowych 

źródeł zanieczyszczń. Niewielką presję może wywierać jedynie gospodarka ściekowa wsi 

Moszczonne oraz Zajezierze, oparta o system zbiorników bezodpływowych. Zanieczyszczenia 

socjalno-bytowe wywożone są wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię w Lipie, mającą swój 

odbiornik oczyszczonych ścieków poza systemem hydrograficznym jeziora Moszczonnego. 

Ze względu na zaawansowany stan trofii jeziora nie jest ono wykorzystywane do celów 

rekreacji. Minimalna presja z jej strony ma miejsce jedynie na skutek sportowego połowu 

ryb. 

 

Ocena końcowa 

Ze względu na restrykcyjne normy jakościowe dla wskaźników biologicznych typu 

abiotycznego 2a, wielkość produkcji biologicznej w wodach jeziora Moszczonnego klasyfikuj 

je do umiarkowanego stanu ekologicznego. Presja intensywnie użytkowanej zlewni, 

odzwierciedla się eutroficznym charakterem wód jeziora utrzymującym się od 20 lat na 

niezmiennym poziomie. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą natlenianie 

hypolimnionu, 

2) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

3) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 
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Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat.     
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Jezioro  NISKIE BRODNO 

ID  20197 

ID hydrograficzne 287893 

 

Lokalizacja: 53°16,9'N, 19°22,9'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     87,2 ha  

Głębokość maksymalna  18,2 m 

Głębokość średnia   6,9 m    

Objętość    6045,7 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 8274,75 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Niskie Brodno jest ostatnim zbiornikiem wodnym w systemie jezior 

rynnowych zlewni Strugi Brodnickiej. Uchodzi ona do jeziora w jego północnej części. 

Prowadzi wody z kilku jezior leżących w północnej części zlewni. Odpływ wód, już 

nieregulowany istniejącą zastawką, odbywa się w kierunku południowym do Drwęcy. Jezioro 

posiada powierzchnię 87,2 ha. Linia brzegowa o długości 2,7 km jest słabo urozmaicona. 

Strefa litoralu jest wąska i stromo opada w płaskie dno. Dwa wyraźnie oddzielone od siebie 

głęboczki posiadają maksymalną głębokość 18,2 oraz 11,3 m. Woda zgromadzona w misie 

jeziora Niskie Brodno ulega całkowitej wymianie niemal da razy do roku. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 14,3 III 

ESMI 0,39 II 

Przezroczystość (SD)[m] 2 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 370 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,78 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,05 I-II 

 Stan ekologiczny jez  umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 6,9 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,88 3 

Stratyfikacja wód [%] 7,5 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 180 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 12,9 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,57 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 8,13 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni Rolniczo-leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Znaczące zróżnicowanie cech morfometrycznych, hydrologicznych i zlewniowych 

odzwierciedla się w słabej podatności na degradację jeziora Niskie Brodno, które odpowiada 

III kategorii. Najmniej korzystnie przedstawiają się warunki tlenowe oraz cechy zlewniowe. 
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Wody jeziora Niskie Brodno cechują się znaczącym obciążeniem w substancje biogenne. 

Przyczynia się to do wzmożonej produktywności biologicznej w strefie epilimnionu. Znaczna 

głębokość jeziora umożliwia wykształcenie się pełnej stratyfikacji termiczno-tlenowej. 

Warstwy naddenne cechują się silnym odtlenieniem, co w konsekwencji prowadzi 

do uwalniania fosforanów zakumulowanych w osadach dennych. Sumaryczna ocena jakości 

wód, przeprowadzona na podstawie systemu oceny jakości jezior, wskazywała na słabą – 

III klasę czystości. Stan ten utrzymywał się od pierwszych badań monitoringowych 

przeprowadzonych w 1979 roku, do ostatnich badań w 2002 roku. Ocena stanu 

ekologicznego, wykonana zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wskazuje na 

umiarkowany stan wód. Gospodarka rybacka na jeziorze Niskie Brodno jest prowadzona, 

a jego wody zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
4544,44 40899,93 1363,33 54,92 85,67 76,81 

Lasy  2523,66 3785,49 252,37 30,5 7,93 14,22 

Łąki  i pastwiska 257,58 772,75 51,52 3,11 1,62 2,9 

Zbiorniki wodne 562,84 - - 6,8 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 386,23 1158,7 77,25 4,67 2,43 4,35 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 87,2 1124,88 30,52 

 

2,36 1,72 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 47741,74 1774,98 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,04 54,75 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 2,04 54,75 

 

Lasy, skoncentrowane głównie wzdłuż systemu rynnowego jezior Strugi Brodnickiej, 

pokrywają niespełna 31% powierzchni zlewni. Grunty orne (55%) stanowią dominujący 

sposób pokrycia terenu. Z ich terenu pochodzi decydująca składowa allochtonicznego 

ładunku biogenów dostarczanych do misy jeziora. Ładunek dostaje się głównie wodami 

Strugi Brodnickiej. Do 2002 roku obciążona była ona dodatkowym ładunkiem biogenów 

pochodzących z dwóch oczyszczalni ścieków: Najmowo oraz Zbiczno. 

Wieloletnie zanieczyszczenie miało decydujący wpływ na wzrost poziomu trofii wód 

w jeziorze Niskie Brodno. Likwidacja punktowych źródeł zanieczyszczeń i przeniesienie 

ładunku miogenów z oczyszczalni poza system hydrologiczny jeziora Niskie Brodno 

na oczyszczalnie Brodnica, może wpłynąć na zahamowanie procesu eutrofizacji wód. Spływ 

powierzchniowy materii allochtonicznej jest powstrzymywany przez dobrze rozwiniętą strefę 

buforową wokół jeziora jedynie w części północnej. Znacząca fragmentaryzacja bufora 

w części południowej związana jest z bezpośrednim sąsiedztwem miasta Brodnica. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Niskie Brodno cechują się słabą jakością, odpowiadającą III klasie 

czystości. Badania monitoringowe według wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej, również 

nadają niekorzystny – umiarkowany stan ekologiczny wodom jeziora. Decydujący wpływ 

na zaistniały stan ma silna presja ze strony agralnego wykorzystania terenu zlewni jeziora. 

Wieloletnia dostawa związków biogennych Strugą Brodnicką, przyczyniła się 

do zaawansowanego procesu eutrofizacji wód w zbiorniku. Uporządkowanie gospodarki 

wodnościekowej, poprzez wyeliminowanie ładunku biogenów z oczyszczalni ścieków, 

nie jest w stanie odwrócić tego procesu. Wymagane jest podporządkowanie gospodarki 

rolnej na terenie zlewni jeziora Niskie Brodno wymogom ochrony wód. 
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4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Zakaz stosowania zanęt przez wędkarzy, 

4) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

5) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy 
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Jezioro  OBORSKIE 

ID  20221 

ID hydrograficzne 28945329 

 

Lokalizacja: 52°59,3'N, 19°14,9'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     57,7 ha  

Głębokość maksymalna  12,5 m 

Głębokość średnia   6,3 m    

Objętość    3635,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1859,92 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Oborskie położone w centralnej części Pojezierza Dobrzyńskiego posiada 

powierzchnię 57,7 ha. Zbiornik posiada owalny kształt oraz słabo rozwiniętą linię brzegową. 

Stromo opadająca strefa litoralu przechodzi w stosunkowo płaskie dno, osiągając 

maksymalne przegłębienie 12,5 m zlokalizowane we wschodniej części misy jeziornej. 

Jezioro Oborskie położone jest w zlewni rzeki Ruziec, jednego z dopływów Drwęcy. Zbiornik 

zasilany jest przez dwa istotne dopływy powierzchniowe. W północnej części misy jeziornej 

uchodzi ciek mający swe źródła w okolicach uroczyska Kapuśniki. Do południowej części 

zbiornika uchodzi ciek odwadniający grunty orne oraz łąki położone w południowe części 

zlewni. Całkowita wymiana wody zgromadzonej w misie jeziornej następuje niemal 

dwukrotnie w ciągu roku, a wahania jej poziomu są incydentalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
393 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 12,3 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2 I-II 

% O2 w hypolimnionie 2,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 518 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,98 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,13 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 6,4 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,07 3 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 60 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 5,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,4 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,77 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

Jezioro Oborskie na podstawie niepełnej klasyfikacji odpowiada stosunkowo dobrej  

podatności na degradację. Niepokój może jedynie wzbudzić sposób zagospodarowania 

zlewni bezpośredniej oraz długość linii brzegowej umożliwiającą zasilanie materią 
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allochtoniczną. Stosunkowo niewielka wartość chlorofilu „a”, podczas badań wykonanych 

w 998 roku, odpowiada dobremu stanowi wód. Jednak niekorzystne stężenia związków 

fosforu w strefie epilimnionu oraz odtlenienie wód hypolimnionu przyczyniające się do 

uwalniania fosforanów z osadów dennych decyduje o obniżeniu stanu ekologicznego wód do 

umiarkowanego. Dopływ substancji mineralnej w okresie wiosennym objawia się 

podwyższonymi wartościami przewodnictwa elektrolitycznego. Pozostałe badane wskaźniki 

fizykochemiczne przyjmowały korzystne wartości. W porównaniu z badaniami 

przeprowadzonymi w 1989 roku, zauważalna jest poprawa stanu wód. Jednak nadal na 

niezadowalającym poziomie obserwowane jest obciążenie wód substancją organiczną oraz 

słabe warunki tlenowe. Na jeziorze Oborskim gospodarka rybacka jest prowadzona, a jego 

wody zostały zaliczone do typu karpiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1160,04 10440,37 348,01 62,37 83,62 76,5 

Lasy  410,14 615,21 41,01 22,05 4,93 9,02 

Łąki  i pastwiska 134,98 404,94 27 7,26 3,24 5,93 

Zbiorniki wodne 61,29 - - 3,3 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 93,46 280,39 18,69 5,03 2,25 4,11 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 57,7 744,33 20,2 

 

5,96 4,44 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 12485,25 454,91 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,79 21,64 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,79 21,64 
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Lasy zajmujące około 20% terenu zlewni jeziora Oborskiego, położone są w północnej jej 

części. Reszta terenu zdominowana jest przez grunty orne (63%), z których pochodzi 

zdecydowana część ładunku allochtonicznego biogenów. Jednak ze względu na dobrze 

rozwiniętą strefę buforową w połączeniu ze stosunkowo małą ilością wody prowadzonej 

przez dopływy, do misy zbiornika dostarczana jest mała część tego ładunku. Jezioro nie 

posiada punktowych źródeł zanieczyszczeń. Głównym źródłem zanieczyszczeń są spływy 

powierzchniowe z pól uprawnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora 

oraz nieuregulowana gospodarka ściekowa miejscowości Obory. Na terenie zlewni całkowitej 

jeziora Oborskiego znajduje się ujęcie wód podziemnych, lecz wielkość poboru wód nie 

wpływa na bilans hydrologiczny zbiornika. Nad jeziorem nie rozwinęło się budownictwo 

letniskowe. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Oborskie jest przykładem zbiornika wodnego, który mimo słabych cech 

hydrologicznych i zlewniowych oraz silnej presji ze strony agralnego wykorzystania zlewni, 

cechuje się stosunkowo korzystną jakością wód, odpowiadającą umiarkowanemu stanowi 

ekologicznemu. Decydujący wpływ na zaistniały stan ma strefa buforowa przechwytująca 

zdecydowaną część materii allochtonicznej. Poprawa czystości wód odnotowana w czasie 

badań monitoringowych potwierdza umiarkowany stan trofii. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

3) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

Brak wskazań 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora.  
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Jezioro  OSETNO 

ID  20176 

ID hydrograficzne 2876324 

 

Lokalizacja: 53º25’55”N, 19º18’41”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     34,96ha 

Głębokość maks.    4,2m 

Głębokość średnia    1,9m 

Objętość     731,7 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  19,5km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Osetno jest przepływowym jeziorem na cieku o nazwie Dopływ z jez. Osetno. 

Ponadto zasilane jest niewielkimi ciekami bez nazwy Jego kształt jest wydłużony z północy 

na południe, przy czym znacznie rozszerza się w kierunku południowym. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora o 1,0m. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 77,3 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,9 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 600 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,3 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,065 I-II 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,9 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,23 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,54 non 

Wymiana wody (%) 380 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 26,7 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,14 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Płaskiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1997 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu złego. Parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego, z wyjątkiem widzialności. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Wszystkie parametry osiągają wartości poza kategorią lub w granicach 

III kategorii. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

1003,50 9031,48 301,05 57,71 84,35 76,23 

Lasy  584,41 876,61 58,44 33,61 8,19 14,80 

Łąki  i pastwiska 93,82 281,46 18,76 5,40 2,63 4,75 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 22,12 66,36 4,42 1,27 0,62 1,12 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 34,96 450,98 12,24 

 

4,21 3,10 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 10706,89 394,91 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 1,13 30,63 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,13 30,63 

 

Nieco ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną. Ponad 30% to lasy. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość 

ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 84% azotu oraz 76% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest nieco mniej 

korzystne, gdyż więcej jest tu terenów rolniczych. Pokrywają one około 70% tego terenu, 

z czego około jedna trzecia to łąki, zaś reszta – grunty orne.  

Na południowo zachodnim brzegu jeziora leży wieś Osetno, która zgodnie z informacją 

Urzędu Gminy nie jest skanalizowana. Część jej zabudowy dochodzi niemal do brzegu jeziora. 

Wokół jeziora leżą pola uprawne i łąki. Jedynie niewielki odcinek północno wschodniego 

brzegu porośnięty jest lasem. Jednak wzdłuż prawie całej linii brzegowej ciągnie się wąski pas 

zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Bezpośrednio nad jeziorem, na jego północnym brzegu, położona jest wieś Jerzwałd, która 

zgodnie z informacją Urzędu Gminy nie jest skanalizowana. Zabudowania wsi dochodzą 
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do brzegu jeziora – na tym odcinku brak jest pasa roślinności. Południowo-zachodni brzeg 

jeziora porośnięty jest lasem.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – jest tu indywidualna zabudowa letniskowa. Ścieki 

z niej są wywożone na oczyszczalnię. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Grunty orne dochodzące blisko jeziora, a także nieskanalizowana zabudowa mieszkalna 

są znaczącym zagrożeniem dla stanu wód.  

Ponadto  zagrożeniem jest rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie między innymi 

ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  
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d) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

e) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

f)    Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 

g) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

h) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

i)    Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

j)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

k) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do sandaczowego. 
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Jezioro  OSTROWICKIE 

ID  20208 

ID hydrograficzne 289421 

 

Lokalizacja: 53°03,7'N, 19°17,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     46,3 ha  

Głębokość maksymalna  12,7 m 

Głębokość średnia   5,8 m    

Objętość    2676,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 828,30 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Ostrowickie posiada powierzchnię 46,3 ha. Największe przegłębienie, 

wynoszące 12,7 m, zlokalizowane jest w południowej części zbiornika. Rynnowa geneza 

powstania jeziora odzwierciedla się w silnie urozmaiconej linii brzegowej o długości ponad 

4 km oraz średniej głębokości, wynoszącej 5,8 m. Strefa litoralu jest silnie rozbudowana 

na całej długości linii brzegowej. Misa jeziorna magazynuje około 2676,8 tys.m3, a całkowita 

ich wymiana następuje co około 3 lata. Jego charakteryzuje się wydłużonym kształtem 

z niewielkimi zatokami w krańcowych częściach. Jezioro zasilane jest przez szereg dopływów, 

z czego najważniejszym hydrologicznie jest rzeka Ruziec. Uchodzi ona do jeziora w północnej 

zatoce, a wypływ wód odbywa się w kierunku południowym do jeziora Kleszczyn. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 35,4 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,7 >II 

O2 nad dnem 0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 757 >II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,69 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,38 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,8 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,65 4 

Stratyfikacja wód [%] 1,7 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 35 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,57 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 6,21 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 
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Zespół cech morfometrycznych, hydrologicznych oraz zlewniowych jeziora Ostrowickiego 

jest silnie zróżnicowany. Ostateczna ocena podatności na degradację wskazuje na słabą – 

III kategorię. Najkorzystniej przedstawia się niewielka powierzchnia dna czynnego, mogąca 

wzbogacać wody epilimnionu w materię autochtoniczną. Na pogorszenie oceny wpływa 

długość linii brzegowej mająca kontakt ze zlewnią bezpośrednią oraz procent stratyfikacji 

wód. Jezioro Ostrowickie badane było czterokrotnie w latach 1984-2000. Niemal wszystkie 

wskaźniki fizykochemiczne wykazują niekorzystne stężenia. Mimo pracy aeratorów podczas 

ostatnich badań monitoringowych, wody od głębokości 6 m były silnie odtlenione. Wysoka 

zawartość związków biogennych, umożliwiła bujny rozwój fitoplanktonu, głównie sinic. 

Wartość chlorofilu „a” klasyfikuje wody jeziora Ostrowickiego, na podstawie badań 

wykonanych w 2000 roku, do umiarkowanego stanu ekologicznego. Analiza czasowa 

wartości badanych wskaźników pozwala stwierdzić powolną poprawę stanu wód. 

Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu 

karpiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

656,65 5909,81 196,99 79,28 87,18 85,08 

Lasy  53,34 80 5,33 6,44 1,18 2,3 

Łąki  i pastwiska 55,83 167,49 11,17 6,74 2,47 4,82 

Zbiorniki wodne 54,38 - - 6,57 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 8,1 24,31 1,62 0,98 0,36 0,7 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 46,3 597,27 16,21 

 

8,81 7 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła 0,29 0,23 0 0,1 

Suma [kg/rok] 6779,18 231,55 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,49 14,64 

Ze źródeł punktowych 0,01 0 

Suma [g/m2rok] 0,5 14,64 

 

Zlewnia jeziora Ostrowickiego posiada charakter typowo rolniczy. Z agralnego wykorzystania 

zlewni dostarczana jest obecnie zdecydowana część allochtonicznego ładunku biogenów. 

Jednak w przeszłości, główną presję na jakość wód jeziora wywierała nieuregulowana 

gospodarka ściekowa miejscowości Ostrowite oraz zanieczyszczenia przemysłowe 

pochodzące z Cukrowni. Surowe ścieki socjalno-bytowe z miejscowości Ostrowite, 

dostarczane były bezpośrednio do wód jeziora do 1987 roku, kiedy wybudowano 

oczyszczalnię ścieków sanitarnych. Gospodarka ściekowa Cukrowni, wywierającej presję 

na jakość wód jeziora od niespełna 100 lat, została ograniczona w roku 1991, gdy 

wprowadzono obieg zamknięty w procesie technologicznym produkcji. Rok późnej 

rozpoczęto napowietrzanie jeziora trzema aeratorami. W roku 2007 zamknięto Cukrownię, 

przez co wyeliminowano bezpośrednie źródło zanieczyszczeń wód. 

Jedyny zewidencjonowane punktowe źródło zanieczyszczeń stanowi kontrolowany zrzut wód 

deszczowych do jeziora z terenu przemysłowego w miejscowości Ostrowite. Ze względu na 

znaczącą degradację jakości wód jeziora Ostrowickiego nie jest ono użytkowane do celów 

turystyki i rekreacji. 

 

Ocena końcowa 

Cechy morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe predysponują jezioro Ostrowickie 

do degradacji jego wód. Zbiornik ten przez dziesięciolecia podlegał silniej presji 

antropogenicznej. Intensywnie użytkowany rolniczo obszar zlewni całkowitej jeziora 

w połączeniu z zanieczyszczeniem ściekami przemysłowymi oraz bytowymi, doprowadził 

do silnej degradacji wód. Jezioro przez dłuższy czas było odbiornikiem nieoczyszczonych 

ścieków przemysłowych z Cukrowni w Ostrowitem, co odzwierciedlało się niekorzystną 

jakością wód. Przeprowadzona modernizacja systemu produkcyjnego i wyeliminowanie 

bezpośredniego dopływu zanieczyszczeń do wód jeziora, odzwierciedliło się w poprawie 

stężeń większości badanych wskaźników. Do poprawy jakości wód przyczyniły się również 

przeprowadzone zabiegi rekultywacyjne, polegające na napowietrzaniu wód trzema 

aeratorami. Zamknięcie Cukrowni w 2007 roku, przyczyniło się do znaczącego zmniejszenia 

obciążenia wód jeziora zanieczyszczeniami. Jednak stabilna poprawa jakości wód, będzie 

możliwa jedynie w przypadku przeprowadzenia wieloczynnikowej rekultywacji wód, opartej 

o całkowite uporządkowanie gospodarki na terenie całej zlewni. 
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4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Najkorzystniejszą metodą jest częściowe 

usunięcie osadów dennych i/lub inaktywacja związków fosforu w osadach dennych wraz 

z natlenieniem z destratyfikacją mas wody i biomanipulacją na poziomie ichtiofauny.   

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

Zakaz wprowadzania ścieków do jeziora 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-

15 lat.     
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Jezioro  OSTROWIN 

ID  20076 

ID hydrograficzne  2815 

 

Lokalizacja: 53°39’26”N, 20°04’21” E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     56,98ha 

Głębokość maks.    8,4 m 

Głębokość średnia    2,9 m 

Objętość     1628,2 

Powierzchnia zlewni całkowitej  92,3km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Ostrowin jest jeziorem przepływowym, położonym na rzece Drwęcy. Zasilane 

jest ponadto przez niewielkie cieki bez nazwy. Dno jeziora jest muliste, częściowo porośnięte 

roślinnością zanurzoną. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Ostrowin. Zgodnie 

z pozyskanymi informacjami jest jeziorem eutroficznym. 

 Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Ostródzie woda w jeziorze jest przejrzysta, w III klasie 

jakości. Jednakże jest to jedynie ocena subiektywna, gdyż brak jest danych monitoringowych 

dla jeziora. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,9 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,30 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 57 non 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów, 

 <60% gruntów ornych 
II 

Średnia  3,5 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

3436,90 30932,11 1031,07 37,65 74,51 60,38 

Lasy  4569,27 6853,91 456,93 50,05 16,51 26,76 

Łąki  i pastwiska 464,07 1392,20 92,81 5,08 3,35 5,44 

Środowiska podmokłe 136,32 204,48 13,63 1,49 0,49 0,80 

Ugory 465,70 1397,10 93,14 5,10 3,37 5,45 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 56,98 735,04 19,94 

 

1,77 1,17 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 208,05 34,68   

Oczyszczalnie 208,05 34,68    

Inne źródła 0 0    

Suma [kg/rok] 41722,89 1742,20 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 3,06 73,22 

Ze źródeł punktowych 0,06 0,37 

Suma [g/m2rok] 3,12 73,59 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – stanowią one 50% powierzchni. Gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną w zlewni całkowitej jeziora jest 38%. Grunty orne są jednak 

odpowiedzialne za większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 74% 

azotu oraz 60% fosforu. 

Zgodnie z mapą Corine Land Cover zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora 

jest nieco korzystniejsze – lasów jest tutaj prawie 80%, gruntów ornych zaledwie kilka 

procent. 

Jednakże na ortofotomapie w strefie buforowe widoczne są znacznie większe obszary 

niezalesione, na niewielkim odcinku widać również pola uprawne dochodzące prawie 

do brzegu jeziora. Jezioro prawie na całej długości linii brzegowej otoczone jest pasem 

zadrzewień lub zakrzaczeń.  Występuje również pas trzcin, chroniący jezioro przed wpływami 

z zewnątrz. 

Bezpośrednio nad brzegiem jeziora brak jest jakichkolwiek zabudowań. Jezioro nie jest 

użytkowane rekreacyjnie, jest natomiast użytkowane wędkarsko.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

W jego zlewni odprowadzane są ścieki z jednej oczyszczalni – w Grabinie, w ilości 19m3/dobę 

według pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Ostrowin. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora nie 

spełnia wymagań stanu dobrego. Praktycznie jedyną znaczącą presją w zlewni jeziora jest 

rolnictwo - dochodzące do jego brzegu tereny rolnicze stanowią istotne zagrożenie dla jego 

stanu. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
409 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

Dla osiągnięcia dobrego stanu jeziora należy zastosować następujące działania: 

1) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej jeziora. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f)     Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 

 

Inne informacje. 

Jezioro położone jest w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci 

Natura2000 – PLH280001 Dolina Drwęcy. 
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Jezioro  OSTROWITE 

ID  20177 

ID hydrograficzne 2876321 

 

Lokalizacja: 53º25’42”N, 19º16’50”E 

 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     28,29ha 

Głębokość maks.    8,4m 

Głębokość średnia    3,6m 

Objętość     1029tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  2,6km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Ostrowite jeziorem bezodpływowym. Jego kształt jest wydłużony 

z południowego wschodu na północny zachód. W części północno zachodniej jezioro 

rozszerza się i rozgałęzia na dwie wąskie zatoki. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora, nie zidentyfikowano również 

poborów w jego zlewni. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 77,6 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,4 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 410 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,28 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,615 III-V 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,6 III 

V jez./L [tys.m3/m] 0,26 non 

Stratyfikacja wód [%] 8,7 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,14 II 

Wymiana wody (%) 30 I 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,5 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,71 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Ostrowite przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1996 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, jednak również parametry 

fizykochemiczne nie mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego, z wyjątkiem 

przewodności. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Zdecydowanie niekorzystne parametry, które znalazły się poza kategorią 

to stosunek objętości jeziora do długości jego linii brzegowej oraz stratyfikacja. Korzystna 

natomiast jest niewielka wymiana wody. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
247,95 2231,57 74,39 88,33 85,72 87,79 

Lasy  4,46 6,70 0,45 1,59 0,26 0,53 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 28,29 364,94 9,90 

 

14,02 11,69 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2603,21 84,73 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 0,30 9,20 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,30 9,20 

 

Zlewnia jeziora Ostrowite jest typową zlewnią rolniczą. Prawie cała jej powierzchnia 

to grunty orne z zabudową rozproszoną, lasów jest zaledwie kilka procent. Grunty orne 

są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 86% azotu oraz 88% fosforu. Pozostała część pochodzi z opadu atmosferycznego. 

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora w ogóle nie ma lasów. Pola uprawne dochodzą 

prawie do samego brzegu jeziora, jednak wzdłuż większości linii brzegowej ciągnie się wąski 

pas roślinności izolującej. 

Na zachodnim brzegu jeziora leży niewielka wieś Ostrowite, której zabudowania dochodzą 

na odległość kilkudziesięciu metrów od brzegu jeziora. Brak jest informacji na temat 

rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w tej miejscowości. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 

 

Ocena końcowa 
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Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest wyjątkowo niekorzystne. Grunty orne pokrywające całą 

jej powierzchnię są niewątpliwym zagrożeniem z uwagi na zanieczyszczenie substancjami 

biogennymi.  W celu poprawy stanu wód niezbędna jest minimalizacja oddziaływań 

pochodzących z tych obszarów. 

Ponadto zagrożeniem jest leżąca nad jeziorem zabudowa mieszkalna. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Rozpoznanie i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f)    Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

g) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

h) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

i)   Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w okresie ok. 10-15 Jednakże z uwagi na niezwykle trudne 

do wyeliminowania presje  osiągnięcie dobrego stanu może okazać się niemożliwe. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego.  



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
415 

 

 

Jezioro  PARTĘCZYNY WIELKIE 

ID  20175 

ID hydrograficzne 287639 

 

Lokalizacja: 53°23,7'N, 19°23,7'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     323,9 ha  

Głębokość maksymalna  28,5 m 

Głębokość średnia   6,8 m    

Objętość    22037,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 15834,98 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Partęczyny Wielkie posiada powierzchnię 323,9 ha. Pod względem 

genetycznym zbiornik zaliczony jest do typu rynnowego. Misa jeziorna składa się z dwóch 

południkowo biegnących rynien polodowcowych, połączonych ze sobą w środkowej części. 

Dno jeziora jest bardzo urozmaicone. Liczne przegłębiania, które maksymalnie dochodzą do 

niespełna 30m głębokości, porozdzielane są płytkimi progami. Przez jezioro przepływa rzeka 

Skarlanka, stanowiąca główny dopływ powierzchniowy. Jezioro ponadto zasilane jest 

sezonowo kilkoma mniejszymi ciekami.  Całkowita wymiana wód zgromadzonych w misie 

jeziornej następuje w nieco ponad jeden rok, co jest wartością korzystną. Niewielkie wahania 

poziomu wód obserwowane są jedynie w okresie wiosennym. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 17 III 

ESMI 0,48 II 

Przezroczystość (SD)[m] 1,8 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,13 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 370 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,58 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

Stan jeziora  umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m]  6,8 2 

V jez./L [tyś.m3/m]  1,26 3 

Stratyfikacja wód [%]  16,1 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,12 2 

Wymiana wody (%) 90 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 6,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 2 

Średnia  2,28 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,18 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Zespół cech morfometrycznych, hydrologicznych oraz zlewniowych wskazuje na podatność 

jeziora Sosno na degradację odpowiadającą II kategorii. Stan ekologiczny wód jeziora 

Partęczyny Wielkie, oceniony zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

odpowiadał w 2008 roku stanowi umiarkowanemu. Decydujący wpływ na ocenę miała 
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produktywność biologiczna na stosunkowo niewielkim poziomie. W składzie fitoplanktonu 

dominowały w okresie wiosennym okrzemki, a w szczycie okresu wegetacyjnego 

dominowały bruzdnice. Produktywność wód na niskim poziomie była możliwa dzięki 

umiarkowanemu obciążeniu wód w substancje biogenne.  Jedynie wskaźniki tlenowe 

wskazywały na niekorzystne wartości rozpuszczonego w wodzie tlenu w warstwie 

naddennej. Miał w niej miejsce proces wewnętrznego wzbogacania wód w fosforany. 

Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu 

leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
7631,44 68680,25 2289,34 48,19 78,85 69,81 

Lasy  5680,18 8520,28 568,02 35,87 9,91 17,32 

Łąki  i pastwiska 855,5 2566,49 171,1 5,4 2,98 5,22 

Zbiorniki wodne 979,47 - - 6,19 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 688,69 2066,08 137,74 4,35 2,4 4,2 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 323,9 4178,31 113,37 

 

4,86 3,46 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 87091,41 3519,56 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,09 26,89 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 1,09 26,89 

 

Zlewnia jeziora Partęczyny Wielkie zdominowana jest przez grunty orne. Zajmują one  ponad 

48% jej powierzchni, głównie w górnej części. Lasy, pokrywające 36% powierzchni, 

skoncentrowane są w zachodniej części zlewni, wzdłuż biegu rzeki Skarlanki. Lasy 

towarzyszące całej długości linii brzegowej omawianego jeziora, stanowią strefę buforową 
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skutecznie powstrzymującą dostawę substancji allochtonicznej z terenu zlewni na drodze 

nieskoncentrowanego spływu powierzchniowego. Decydująca składowa biogenów z terenu 

zlewni, dostaje się do misy jeziora wodami głównego dopływu – rzeką Skarlanką. 

Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jeziora Partęczyny Wielkie jest uregulowana. Nie ma 

na jej obszarze punktowych źródeł zanieczyszczeń. Jedyną presję stanowić może duża 

koncentracja zabudowy rekreacyjnej i letniskowej na terenie zlewni bezpośredniej jeziora. 

Pochodzące z nich ścieki ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Partęczyny Wielkie, wchodzące w skład Brodnickiego Parku Krajobrazowego, 

cechuje się wodami zaklasyfikowanymi do umiarkowanego stanu ekologicznego. Ładunek 

allochtonicznej materii biogennej  dostarczanej do zbiornika jest niewielki, a jedyną presję na 

jakość wód stanowi intensywne użytkowanie rekreacyjne zbiornika. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

4) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

5) Bieżące kontrole gospodarki ściekowej opartej o zbiorniki bezoodpływowe. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  PINIEWO 

ID  20094 

ID hydrograficzne 283614 

 

Lokalizacja: 53º56’22”N, 19º39’31”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     41,15ha 

Głębokość maks.    8 m 

Głębokość średnia    3,6 m  

Objętość     1621,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  6,52km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Piniewo jest przepływowym jeziorem na cieku o nazwie Dopływ z jez. Piniewo 

uchodzącym do Kanału Elbląskiego. Ponadto zasilane jest niewielkim ciekiem bez nazwy. 

Kształt jeziora jest lekko wydłużony z południa na północ. Długość jego to około 1300 

metrów zaś maksymalna szerokość osiąga ponad 400 metrów. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora jazem o wysokości 0,15m, przy czym powierzchnia zwierciadła wody 

zwiększy się o 1,6 ha. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Piniewo.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,6 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,49 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 4,27 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,0 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

422,12 3799,11 126,64 67,41 79,18 73,53 

Lasy  13,93 20,90 1,39 2,22 0,44 0,81 

Łąki  i pastwiska 39,46 118,39 7,89 6,30 2,47 4,58 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 109,52 328,55 21,90 17,49 6,85 12,72 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 41,15 530,84 14,40 

 

11,06 8,36 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0 0 0,85 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 4797,78 172,23 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,42 11,66 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,42 11,66 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
421 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze. Grunty orne 

z zabudową rozproszoną to ok. 67%, zaś nieużytki – 22%. Grunty orne są odpowiedzialne za 

zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 79% azotu 

oraz 74% fosforu.  

Pokrycie terenu w 100 metrowej strefie buforowej wokoło jeziora jest nieco 

korzystniejsze – ponad jedna czwarta to lasy, zaś grunty orne wraz z zabudową rozproszoną 

zajmują ponad połowę jej powierzchni. Wzdłuż większości linii brzegowej występują lasy 

bądź izolujący pas zakrzaczeń, lecz miejscami tereny rolnicze dochodzą do brzegu.. 

Bezpośrednio nad jeziorem leży niewielka wieś Budwity, której najbliższe zabudowania 

dochodzą na odległość około 300 metrów od brzegu.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Piniewo. Jednakże zagospodarowanie zarówno zlewni całkowitej jak i bezpośredniego 

otoczenia jeziora pozwala przypuszczać, iż stan jeziora może nie spełniać wymagań stanu 

dobrego. Najistotniejszą presją w zlewni jeziora jest rolnictwo – ciągnące się wokół jeziora 

tereny rolnicze, gdzie dominują grunty orne, stanowią istotne zagrożenie dla jego stanu. 

Potencjalnym zagrożeniem jest również położona nad jeziorem zabudowa wiejska, 

w szczególności nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Rozpoznanie i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 
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a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 

f)    Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  PŁASKIE 

ID  20120 

ID hydrograficzne 2856569 

 

Lokalizacja: 53º46’20”N, 19º32’51”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     620,4ha 

Głębokość maks.    2,4m 

Głębokość średnia    5,7m 

Objętość     15276,4tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  50,9km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Płaskie jest przepływowym jeziorem połączonym przesmykiem z jeziorem 

Jeziorak. Zasilane jest 2 ciekami: Dopływ z jez. Zdryńskiego oraz Rucewka. 

Jego linia brzegowa jest dość urozmaicona, ponadto leży na nim kilka wysp.   

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy w Zalewie na jeziorze występują wahania 

poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora o 0,15m, przy czym powierzchnia zwierciadła wody zwiększy się 

o około 35 ha. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 28,7 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,7 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 291 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 3,24 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,068 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,4 non 

V jez./L [tys.m3/m] 1 III 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,41 non 

Wymiana wody (%) 50 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,3 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów, 

 <60% gruntów ornych 
II 

Średnia  3,0 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Płaskiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2001 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieścił się 

w granicach dla stanu umiarkowanego. Wśród parametrów fizyko-chemicznych przewodność 

i fosfor ogólny mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne 

na degradację. Negatywny wpływ mają tu przede wszystkim parametry morfometryczne 

jeziora. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1216,60 10949,38 364,98 25,81 46,55 40,32 

Lasy  2470,05 3705,08 247,01 52,40 15,75 27,29 

Łąki  i pastwiska 354,66 1063,99 70,93 7,52 4,52 7,84 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 88,52 265,55 17,70 1,88 1,13 1,96 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 584,31 7537,60 204,51 

 

32,05 22,59 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 23521,60 905,13 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,15 4,03 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,15 4,03 

 

Ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy. Grunty orne z zabudową 

rozproszoną tu tylko 26%. Jednak to grunty orne są odpowiedzialne za większość ładunku 

biogenów produkowanych w zlewni – jest to 47% azotu oraz 40% fosforu.  Znaczący jest tutaj 

również udział opadu atmosferycznego, który oszacowano na 32% azotu oraz 23% fosforu. 

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. 

Bezpośrednio nad jeziorem, na jego północnym brzegu, położona jest wieś Jerzwałd, która 

zgodnie z informacją Urzędu Gminy nie jest skanalizowana. Zabudowania wsi dochodzą do 

brzegu jeziora – na tym odcinku brak jest pasa roślinności. Południowo-zachodni brzeg 

jeziora porośnięty jest lasem.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie ma 

również takich zrzutów w jego zlewni. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – są tu kąpieliska, campingi oraz gospodarstwa 

agroturystyczne i indywidualna zabudowa letniskowa. Ścieki z nich są wywożone 

na oczyszczalnię. 
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Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Wprawdzie duży udział mają w nim lasy, jednak grunty orne dochodzące blisko jeziora, 

a także nieskanalizowana zabudowa mieszkalna są znaczącym zagrożeniem dla stanu wód.  

Ponadto  zagrożeniem jest rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie między innymi 

ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

 

Inne informacje 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 

Jezioro leży na obszarze specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 – PLB280005 Lasy 

Iławskie. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
428 

 

 

Jezioro  PUZY 

ID  20089 

ID hydrograficzne 283279 

 

Lokalizacja: 53º43’27”N, 19º57’31”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     142,25 ha 

Głębokość maks.    2 m 

Głębokość średnia    0,7 m 

Objętość     1561,3  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  141,33km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Puzy (Pauzeńskie) jest przepływowym jeziorem na rzece Szelążnicy 

uchodzącej do jeziora Drweckiego. Ponadto połączone jest Kanałem Ostródzkim z jeziorem 

Szeląg Wielki. Kształt jego jest wydłużony z południowego wschodu na północny zachód – 

w południowo wschodniej części rozgałęzia się na dwie wąskie długie zatoki. 

Jego linia brzegowa jest dość urozmaicona.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 63,1 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,7 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 239 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 3,04 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,125 III-V 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Ocenę stanu dla jeziora Puzy przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych z 2007 

roku. Stan jeziora oceniono jako słaby. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako 

jedyny badany parametr biologiczny, jednak również parametry fizykochemiczne nie mieściły 

się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego, z wyjątkiem przewodności. 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 0,7 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,11 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 91,4 non 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

1350,65 12155,81 405,19 10,35 35,86 21,75 

Lasy  10111,82 15167,73 1011,18 77,52 44,74 54,29 

Łąki  i pastwiska 901,10 2703,30 180,22 6,91 7,97 9,68 

Środowiska podmokłe 38,81 58,21 3,88 0,30 0,17 0,21 

Ugory 339,08 1017,24 67,82 2,60 3,00 3,64 

Zabudowa zwarta 160,5312 963,19 144,48 1,23 2,84 7,76 

Opad atmosferyczny 142,25 1835,03 49,79 

 

5,41 2,67 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0 0 0 

Inne źródła – stawy pstrągowe 0 0 0 0 

Suma [kg/rok] 33900,50 1862,56 100,00 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 1,31 23,83 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,31 23,83 

 

Zlewnia jeziora Puzy jest zlewnią leśną – 78% zajmują tutaj lasy, zaś grunty orne z zabudową 

rozproszoną to jedynie 10%. W zlewni występują tereny o zabudowie zwartej – w mieście 

Ostróda. Większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni pochodzi z terenów leśnych 

– jest to 45% azotu oraz 54% fosforu.  Udział gruntów ornych jest jednak również znaczący. 

Zgodnie z mapą Corine Land Cover w 100m strefie buforowej wokoło jeziora 

zagospodarowanie terenu jest nieco mniej korzystne. Lasów jest tu około 60%, kilkanaście 

procent zajmują natomiast tereny sportowe i wypoczynkowe. Na ortofotomapie widoczna 

jest jednak większa ilość terenów zabudowanych. 

Lasy porastają głównie północne brzegi jeziora. Wzdłuż południowo wschodniego 

i południowo zachodniego brzegu ciągną się zabudowania wsi Wałdowo oraz miasta 

Ostróda. Jednak jedynie na krótkim odcinku dochodzą one do samego brzegu, w większości 

są oddzielone przynajmniej stu kilkudziesięciu metrowej szerokości pasem zieleni. Zgodnie 

z informacją Urzędu Gminy tylko część zabudowy jest skanalizowana. 
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Tereny rolnicze dochodzą bardzo blisko brzegu i na wielu odcinkach nie są oddzielone od 

jeziora pasem drzew lub krzewów. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Nie 

zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – są tu pola campingowe, ośrodki wypoczynkowe  

i indywidualna zabudowa letniskowa.  

 

Ocena końcowa 

Jezioro Puzy jest w stanie słabym. Wprawdzie w zlewni jego dominują lasy, jednak 

znajduje się ono również pod pewnym wpływem otaczającej go zabudowy, zarówno 

wiejskiej, jak i miejskiej. Udział terenów rolniczych wokół jeziora i w jego zlewni jest 

niewielki, jednak niewątpliwie również ma znaczenie jako negatywne oddziaływanie na stan 

wód. Stąd też celu poprawy stanu wód konieczne jest zminimalizowanie oddziaływań ze 

strony gospodarki komunalnej, jak również ze strony obszarów rolniczych, w szczególności 

pól uprawnych. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Zakaz wprowadzania wód opadowych do jeziora. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

6) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 
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a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 

f)    Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat.  
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Jezioro  RADOMNO 

ID  20133 

ID hydrograficzne 285923 

 

Lokalizacja: 53º31’11”N, 19º34’15”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     98,6ha 

Głębokość maks.    16,2m 

Głębokość średnia    2,5m 

Objętość     2640,1 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  29,5km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Radomno jest jeziorem przepływowym na rzece Struga (Radomka). 

Kształt jeziora jest silnie rozczłonkowany – składa się ono z 3 wydłużonych zatok. 

W północno zachodniej części jeziora leży duża wyspa. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 81,8 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,8 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0 - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 375 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 3,08 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,143 III-V 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,5 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,26 non 

Stratyfikacja wód [%] 3,8 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,04 I 

Wymiana wody (%) 160 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 11,2 III 

Zagosp. zlewni bezp. ≥60% lasów I 

Średnia  2,71 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Radomno przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2005 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu złego. Jednak oceniane parametry fizyko-chemiczne, z wyjątkiem 

przewodności, również nie mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii jako jezioro bardzo podatne 

na degradację. Niekorzystne są parametry morfometryczne jeziora, z wyjątkiem stosunku 

powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu. Korzystnym czynnikiem jest przewaga 

lasów w zagospodarowaniu zlewni. 

 

Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy, co oznacza zakaz poruszania się łodziami z silnikami 

spalinowymi. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

209,71 1887,40 62,91 8,08 24,94 13,20 

Lasy  1954,14 2931,21 195,41 75,25 38,74 40,99 

Łąki  i pastwiska 73,61 220,83 14,72 2,83 2,92 3,09 

Środowiska podmokłe 26,22 39,34 2,62 1,01 0,52 0,55 

Ugory 63,90 191,70 12,78 2,46 2,53 2,68 

Zabudowa zwarta 170,8068 1024,84 153,73 6,58 13,54 32,25 

Opad atmosferyczny 98,60 1271,94 34,51 

 

16,81 7,24 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 7567,25 476,69 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,48 7,67 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,48 7,67 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora Radomno zajmują lasy – ok. 75%. To lasy są 

odpowiedzialne za większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 39% 

azotu oraz 41% fosforu. Znaczący jest też ładunek, szczególnie fosforu, produkowany 

na terenach o zabudowie zwartej. 

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest trochę mniej 

korzystne – około jedną trzecią tego obszaru zajmują grunty orne z zabudową rozproszoną. 

Na południu, bezpośrednio nad jeziorem leży wieś Radomno. Brak jest informacji na temat 

rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w tej miejscowości. 

Północne brzegi jeziora porośnięte są lasem, zaś od strony południowo wschodniej oraz 

południowo zachodniej pola uprawne dochodzą niemal do brzegu jeziora - w niektórych 

miejscach brak jest jakiejkolwiek izolacji w postaci zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w zlewni. 
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Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Cechy morfometryczne jeziora powodują brak odporności na wpływy z zewnątrz, 

a jednocześnie znajduje się ono pod wpływem znacznych zagrożeń ze strony zlewni. 

Duży udział terenów rolniczych, a w szczególności grunty orne dochodzące blisko jeziora, 

są znaczącym zagrożeniem dla stanu wód. Również zabudowa mieszkalna nad jeziorem 

pozostaje nie bez wpływu na jego stan. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora: 

a) budowa kanalizacji miejscach gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

f)   Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  RUCEWO MAŁE 

ID  20119 

ID hydrograficzne 28565627 

 

Lokalizacja: 53º47’40”N, 19º32’47”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     89,05ha 

Głębokość maks.    3,3m 

Głębokość średnia    1,8m 

Objętość     1869,3tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  24,8km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Rucewo Małe jest jeziorem przepływowym na rzece Rucewka uchodzącej 

do Jezioraka. Kształt jeziora jest owalny, leży na nim jedna dość duża wyspa. Linia brzegowa 

jest mało urozmaicona.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy w Zalewie na jeziorze występują wahania 

poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora jazem o wysokości 0,15m, przy czym powierzchnia zwierciadła wody 

zwiększy się o około 13 ha. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 16,7 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,3 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] - - 

Azot ogólny [mgN/l] 0,76 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,041 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,8 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,43 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,55 non 

Wymiana wody (%) 230 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 13,3 III 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
II 

Średnia  3,42 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Rucewo Małe przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2002 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem 

był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, jednak również parametry 

fizyko-chemiczne osiągały wartości dopuszczalne dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako ekstremalnie podatne na degradację – poza 

kategorią. Wszystkie parametry znalazły się poza kategorią lub w granicach III kategorii, 

z wyjątkiem zagospodarowania zlewni bezpośredniej. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1045,30 9407,73 313,59 33,57 66,91 54,22 

Lasy  1623,92 2435,88 162,39 52,15 17,32 28,08 

Łąki  i pastwiska 285,24 855,72 57,05 9,16 6,09 9,86 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 70,68 212,03 14,14 2,27 1,51 2,44 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 89,05 1148,75 31,17 

 

8,17 5,39 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 14060,11 578,33 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,65 15,79 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,65 15,79 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 52%. Grunty orne z zabudową 

rozproszoną to niewiele ponad 30% jej powierzchni. Jednak to grunty orne 

są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

oszacowano, iż jest to 67% azotu oraz 54% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. Wzdłuż 

większości brzegu rosną lasy bądź ciągnie się dość szeroki pas roślinności izolującej jezioro.  

Bezpośrednio nad brzegiem jeziora nie ma zabudowy, zaś w odległości około 400 metrów 

leży wieś Rucewo. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy nie jest ona skanalizowana – ścieki 

wywożone są na oczyszczalnię. Jezioro nie jest wykorzystywane rekreacyjnie. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie ma również takich zrzutów w jego zlewni. 
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Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie dobrym, jednak ekstremalnie podatne na degradację – 

z tego względu konieczna jest wyjątkowa jego ochrona.  

Jedyną znaczącą presją są zlokalizowane wokół niego pola uprawne, które nie dochodzą 

jednak do brzegu. Aby zachować dobry stan jeziora należy do minimum ograniczyć ich 

wpływ. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. Jezioro 

leży na obszarze specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 – PLB280005 Lasy Iławskie. 
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Jezioro  RUCEWO WIELKIE 

ID  20117 

ID hydrograficzne 28565623 

 

Lokalizacja: 53º48’35”N, 19º31’41”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     170,31ha 

Głębokość maks.    7,5m 

Głębokość średnia    2,7m 

Objętość     5909,6tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  18,5km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Rucewo Wielkie jest jeziorem przepływowym na rzece Rucewka uchodzącej 

do Jezioraka. Kształt jeziora jest owalny, leży na nim jedna wyspa. Linia brzegowa jest mało 

urozmaicona.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy w Zalewie na jeziorze występują wahania 

poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora jazem o wysokości 0,15m, przy czym powierzchnia zwierciadła wody 

zwiększy się o około 6 ha. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 58,1 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,8 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] - - 

Azot ogólny [mgN/l] 1,08 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,048 I-II 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,7 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,62 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,37 non 

Wymiana wody (%) 50 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,1 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
II 

Średnia  3,14 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Rucewo Wielkie przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2002 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego 

wartość mieściła się w granicach dla stanu słabego. Azot ogólny oraz fosfor ogólny mieściły 

się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako bardzo podatne na degradację – III kategoria. 

Jedynie wymiana wody, współczynnik Schindlera oraz zagospodarowanie zlewni znalazły się 

w granicach II kategorii. Pozostałe parametry osiągają wartości poza kategorią. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
746,32 6716,90 223,90 28,19 57,06 47,23 

Lasy  1555,71 2333,56 155,57 58,77 19,82 32,82 

Łąki  i pastwiska 153,46 460,38 30,69 5,80 3,91 6,47 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 21,39 64,17 4,28 0,81 0,55 0,90 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 170,31 2197,00 59,61 

 

18,66 12,57 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 11772,01 474,05 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,28 6,91 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,28 6,91 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 59%. Grunty orne z zabudową 

rozproszoną to niecałe 30% jej powierzchni. Jednak to grunty orne są odpowiedzialne 

za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – oszacowano, 

iż jest to 57% azotu oraz 47% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest mniej korzystne – 

więcej jest tu terenów rolniczych. Wzdłuż większości brzegu ciągnie się wąski pas roślinności 

izolującej jezioro.  

Na brzegu jeziora leży wieś Rucewo. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy nie jest ona 

skanalizowana – ścieki wywożone są na oczyszczalnię.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie ma 

również takich zrzutów w jego zlewni. 
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Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Negatywny wpływ na jego stan mają przede wszystkim zlokalizowane wokół niego pola 

uprawne oraz nieskanalizowana zabudowa mieszkalna. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej  

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w okresie ok. 10-15lat. 
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Inne informacje 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakoweg. 

Jezioro leży na obszarze specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 – PLB280005 Lasy 

Iławskie. 
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Jezioro  RUDA WODA 

ID  20096 

ID hydrograficzne 2836399 

 

Lokalizacja: 53º51’60”N, 19º48’10”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     596,71ha 

Głębokość maks.    27,8m 

Głębokość średnia    10,6m 

Objętość     69348 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  335,1km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Ruda Woda jest przepływowym jeziorem rynnowym na Kanale Elbląskim. 

Ponadto zasilane jest przez cieki: Dopływ z jez. Surzyckiego, Dopływ z jez. Bartężek, Drela, 

Dopływ spod Klonowego Dworu oraz Dopływ w Wilamowie.  

Kształt jego jest mocno wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

W północnej części jeziora leży kilka niewielkich wysepek. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Leśnictwa Ruda Woda na jeziorze występują niewielkie 

wahania poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód powierzchniowych w zlewni jeziora, natomiast zidentyfikowano kilka ujęć 

wód podziemnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
448 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 35,9 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,5 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 401 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,21 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,156 III-V 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 10,6 I 

V jez./L [tys.m3/m] 2,26 II 

Stratyfikacja wód [%] 30,3 II 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,06 I 

Wymiana wody (%) 110 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,8 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  1,71 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Ruda Woda przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2000 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu złego. Parametry fizyko-chemiczne również nie mieściły się 

w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego,  wyjątkiem przewodności. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Wszystkie parametry znalazły się w granicach I bądź II kategorii. 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
449 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
17871,17 160840,53 5361,35 53,49 80,76 68,85 

Lasy  10737,62 16106,43 1073,76 32,14 8,09 13,79 

Łąki  i pastwiska 2070,67 6212,00 414,13 6,20 3,12 5,32 

Środowiska podmokłe 235,64 353,45 23,56 0,71 0,18 0,30 

Ugory 1868,36 5605,08 373,67 5,59 2,81 4,80 

Zabudowa zwarta 27,2346 163,41 24,51 0,08 0,08 0,31 

Opad atmosferyczny 596,71 7697,56 208,85 

 

3,86 2,68 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 2190,00 306,60   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 199168,47 7786,44 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,25 33,01 

Ze źródeł punktowych 0,05 0,37 

Suma [g/m2rok] 1,30 33,38 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową rozproszoną – ok. 53%. 

Lasy to około 32% jej powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną 

większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 80% azotu oraz 69% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie 

korzystniejsze. Większość jej obszaru pokrywają lasy – ponad 60%. Wśród terenów 

rolniczych grunty orne to kilkanaście procent, zaś reszta – ugory oraz łąki. 

Nad jeziorem leżą wsie: Wilamowo, Sople, Liksajny, Dziśnity, Szymonowo oraz Szymonówko, 

których część zabudowań dochodzi niemal do samego brzegu. Miejscowości te nie są 

skanalizowane – ścieki są z nich wywożone do oczyszczalni w Małdytach. 

 Wzdłuż części brzegu ciągnie się wąski pas roślinności izolującej jezioro.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, jednak 

w obrębie zlewni całkowitej ścieki zrzuca oczyszczalnia w  miejscowości Półwieś. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjne – są tu kąpieliska, plaże oraz indywidualna 

zabudowa letniskowa. 

Ocena końcowa 
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Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Przede wszystkim niekorzystny jest duży udział gruntów ornych w zlewni, 

a także położone bezpośrednio nad brzegiem nieskanalizowane wsie.  

Ponadto  zagrożeniem jest rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie ze strony 

nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c)   Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

Inne informacje. Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. 
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Jezioro  RUMIAŃSKIE 

ID  20141 

ID hydrograficzne 286319 

 

Lokalizacja: 53º23’39”N, 19º58’38”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     287,94ha 

Głębokość maks.    14,4m 

Głębokość średnia    6,5m 

Objętość     19954,8 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  251,2km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Rumiańskie (Rumian) jest jeziorem przepływowym na rzece Wel. 

Ponadto zasilane jest ciekiem Rumienica.  

Kształt jeziora jest wydłużony z południowego wschodu na północny zachód, 

w południowej części mocno się rozszerza.. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Dno jeziora 

jest piaszczyste, piaszczysto- kamieniste, zaś miejscami muliste.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora, natomiast w jego zlewni działa kilka 

ujęć wód podziemnych..  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 38,1 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,3 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0,5 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 358 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,1 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,075 I-II 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 6,5 II 

V jez./L [tys.m3/m] 1,5 III 

Stratyfikacja wód [%] 6,8 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,12 II 

Wymiana wody (%) 280 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 12,6 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Rumiańskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2005 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, który osiągnął wartość dla stanu złego. Natomiast 

oceniane parametry fizyko-chemiczne, z wyjątkiem średniego nasycenia hipolimnionu 

tlenem oraz przezroczystości, mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii jako jezioro bardzo podatne 

na degradację. Większość parametrów oceny mieści się w granicach III kategorii.  

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
453 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

15456,02 139104,22 4636,81 63,27 85,66 75,31 

Lasy  4741,48 7112,22 474,15 19,41 4,38 7,70 

Łąki  i pastwiska 1490,95 4472,85 298,19 6,10 2,75 4,84 

Środowiska podmokłe 40,36 60,54 4,04 0,17 0,04 0,07 

Ugory 2184,14 6552,42 436,83 8,94 4,03 7,09 

Zabudowa zwarta 229,4024 1376,41 206,46 0,94 0,85 3,35 

Opad atmosferyczny 287,94 3714,43 100,78 

 

2,29 1,64 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 0 0 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 162393,09 6157,25 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,14 56,40 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 2,14 56,40 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora Rumiańskiego to tereny rolnicze. Najwięcej zajmują 

grunty orne z zabudową rozproszoną – ok. 63% powierzchni. Lasy pokrywają jedynie 19%. 

To grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 86% azotu oraz 75% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu nieco korzystniejsze – 

około jedną trzecią tego obszaru zajmują lasy, zaś resztę tereny rolnicze, z tym, że mniej jest 

gruntów ornych – jedynie kilkanaście procent, zaś reszta to łąki oraz ugory. 

Na południowo wschodnim brzegu jeziora leżą wsie Nowa Wieś Ostródzka oraz Szczupliny. 

Zgodnie z informacją Urzędu gminy Nowa Wieś Ostródzka jest częściowo skanalizowana, zaś 

Szczupliny w całości. Zabudowa tych miejscowości dochodzi do kilkudziesięciu metrów 

od brzegu.  

Pola uprawne dochodzą niemal do brzegu jeziora - w niektórych miejscach brak jest 

jakiejkolwiek izolacji w postaci zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 
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Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – jest tu pole campingowe, zabudowa rekreacyjna 

oraz plaże i kąpieliska. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację.  

Jezioro znajduje się pod wpływem znacznych zagrożeń ze strony zlewni. Duży udział terenów 

rolniczych, a w szczególności grunty orne dochodzące blisko jeziora, są znaczącym 

zagrożeniem dla stanu wód. Również położone nad jeziorem wsie, w szczególności 

nieskanalizowana zabudowa, pozostają nie bez wpływu na jego stan. Potencjalnym 

zagrożeniem jest również rozwijająca się rekreacja, ze względu na zagrożenie ze strony 

nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej . 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 
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c) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

f)    Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych ograniczeń można się spodziewać znaczącej 

poprawy stanu w okresie ok. 10-15 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sandaczowego. 
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Jezioro  SAMBRÓD 

ID  20095 

ID hydrograficzne 2836179 

 

Lokalizacja: 53º55’52”N, 19º43’37”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     107,16 ha 

Głębokość maks.    4,3 m 

Głębokość średnia    1,9 m 

Objętość     2427,2 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  59,3 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Sambród jest przepływowym jeziorem na Kanale Elbląskim. Kształt jego jest 

wydłużony z południa na północ. Jezioro składa się z dwóch plos połączonych przesmykiem. 

Pomiędzy nimi przebiega nasyp kolejowy.  

W południowej części jeziora leży wąska wydłużona wyspa. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Leśnictwa Sambród na jeziorze występują niewielkie 

wahania poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód powierzchniowych w zlewni jeziora, natomiast zidentyfikowano 2 ujęcia wód 

podziemnych. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 57,6 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 396 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 3,16 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,088 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,9 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,25 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,53 non 

Wymiana wody (%) 510 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 24,4 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Sambród przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2001 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, którego wartość mieściła się 

w granicach dla stanu słabego. Parametry fizyko-chemiczne mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano jako ekstremalnie podatne na degradację – poza 

kategorią. Wszystkie parametry znalazły się poza kategorią lub w granicach III kategorii. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

4805,29 43247,62 1441,59 71,53 88,12 78,02 

Lasy  938,53 1407,79 93,85 13,97 2,87 5,08 

Łąki  i pastwiska 268,46 805,37 53,69 4,00 1,64 2,91 

Środowiska podmokłe 152,82 229,24 15,28 2,27 0,47 0,83 

Ugory 418,27 1254,81 83,65 6,23 2,56 4,53 

Zabudowa zwarta 27,2346 163,41 24,51 0,41 0,33 1,33 

Opad atmosferyczny 107,16 1382,36 37,51 

 

2,82 2,03 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 585,50 97,58 1,19 5,28 

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 49076,09 1847,67 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,63 45,25 

Ze źródeł punktowych 0,09 0,55 

Suma [g/m2rok] 1,72 45,80 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 71%. Lasy to jedynie kilkanaście procent jej powierzchni. Grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 88% azotu oraz 78% fosforu.  

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. Wzdłuż 

części brzegu ciągnie się wąski pas roślinności izolującej jezioro. Jednakże w wielu miejscach 

pola dochodzą bezpośrednio do brzegu. Wzdłuż wschodniego brzegu biegnie droga. 

Bezpośrednio nad jeziorem, na jego południowo-wschodnim brzegu, położone jest miasto 

Małdyty.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, jednak 

w obrębie zlewni całkowitej ścieki zrzuca oczyszczalnia w  Małdytach – odprowadzająca 

ścieki do Kanału Elbląskiego. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjne – są tu kąpieliska, plaże oraz indywidualna 

zabudowa letniskowa. 
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Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, ekstremalnie podatne na degradację.  

Zagospodarowanie jego zlewni jest istotnym negatywnym czynnikiem wpływającym na stan 

wód. Przede wszystkim niekorzystny jest duży udział gruntów ornych w zlewni, a także 

położone bezpośrednio nad brzegiem miasto Małdyty.  

Ponadto  zagrożeniem jest rozwijająca się rekreacja - co powoduje zagrożenie ze strony 

nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Rozpoznanie sposobu zagospodarowania ścieków opadowych z terenu miasta 

Małdyty oraz zapewnienie odpowiedniego oczyszczania tych ścieków. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie parametrów ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Małdytach. 

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
460 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. Jednakże z uwagi na ekstremalną podatność na degradację 

jeziora, osiągnięcie dobrego stanu wód może okazać się w tym okresie niemożliwe. 

 

Inne informacje 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  SAMIŃSKIE 

ID  20169 

ID hydrograficzne 287469 

 

Lokalizacja: 53°16,0'N, 19°39,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     55,6 ha  

Głębokość maksymalna  5,0 m 

Głębokość średnia   2,6 m    

Objętość    1452,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 2825,91 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Samińskie, wchodzące w skład Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego posiada powierzchnię 55,6 ha. Jezioro położone w płytkiej rynnie 

polodowcowej cechuje się maksymalną głębokością 5,0 m, zlokalizowaną w środkowej części 

jeziora. Linia brzegowa o długości 4,5 km posiada łagodnie opadający w kierunku dna litoral. 

Przez jezioro przepływa rzeka Samionka, odprowadzająca wody w kierunku zachodnim. 

Całkowita wymiana wód zmagazynowanych w jeziorze następuje w około 8 miesięcy, 

co jest wartością korzystną z punktu obiegu materii. Wahania poziomu wód jeziora są 

niewielkie i występują w okresie wzmożonego spływu wód roztopowych. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 79,8 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,8 >II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 290 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l]  2,05 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l]  0,11 I-II 

 Stan ekologiczny jeziora  zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2,6 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,32 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,38 4 

Wymiana wody (%) 141 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 13,5 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,65 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-leśno-

rolnicza 
0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 
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Zespół cech morfometrycznych, hydrologicznych oraz zlewniowych wskazuje na ekstremalną 

podatność jeziora Samińskiego na degradację. Jedyną korzystną wartością jest procent 

wymiany wód w ciągu roku. Płytkie jezioro Samińskie cechuje się wykształceniem niepełnej 

stratyfikacji termiczno-tlenowej. Warstwy hypolimnionu cechują się silnym odtlenieniem. 

Żyzność powierzchniowych warstw wód, szczególnie w związki azotu, 

limituje produktywność biologiczną na bardzo wysokim poziomie. Wiąże się ona 

z ograniczeniem zasięgu strefy fotycznej do około 1 metra. Ocena stanu ekologicznego, 

zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną, na podstawie badań monitoringowych z 1993 roku, 

wskazuje na zły stan wód. Wcześniejsza seria monitoringowa, przeprowadzona w oparciu 

o wytyczne systemu oceny jakości jezior, klasyfikowała wody jeziora Samińskiego do słabej – 

III klasy czystości.  Zawartość w wodach jeziora związków biogennych nie uległa poprawie 

i nadal oscyluje na wysokim poziomie. Niekorzystnie wzrósł natomiast poziom produkcji 

pierwotnej, skutkujący ograniczeniem przezroczystości wód. Gospodarka rybacka na jeziorze 

jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
1109,18 9982,6 332,75 39,25 71,31 58,16 

Lasy  890,24 1335,36 89,02 31,5 9,54 15,56 

Łąki  i pastwiska 156,33 468,36 31,27 5,53 3,35 5,46 

Zbiorniki wodne 171,91 - - 6,08 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 498,25 1494,75 99,65 17,63 10,68 17,42 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 55,6 717,24 19,46 

 

5,12 3,4 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 13998,94 572,15 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,03 25,18 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 1,03 25,18 

 

Zlewnia jeziora Samińskiego nie posiada dominującego typu pokrycia terenu. 

W skrajnie wschodniej części zlewni położone są obszary leśne (31,5%). Bliżej omawianego 

zbiornika znajdują się płaty gruntów ornych (39,3%) i ugorów (17,6%). Główna składowa 

allochtonicznego ładunku biogenów dostarczanych do misy jeziora pochodzi jednak 

z agralnie wykorzystywanych terenów zlewni. Wąska strefa buforowa chroni wody jeziora 

przed nieskoncentrowanym spływem zanieczyszczeń. Ładunki biogenów dostają się głównie 

na drodze dostawy wodami dopływu – rzeki Samionki. Ze względu na wysoki poziom trofii 

wód zbiornika, nie jest ono wykorzystywane do celów turystyki. Zlewnia jeziora nie posiada 

punktowych źródeł zanieczyszczeń, a gospodarka ściekowa na jej terenie oparta jest 

o szczelny system zbiorników bezodpływowych. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Samińskie cechuje się wysoki stanem troficznym. Zaawansowany proces 

eutrofizacjo odzwierciedla się wybitnie wysokiej produktywności biologicznej wód. 

Ma ona decydujący wpływ na osiągnięcie złego stanu ekologicznego wód, zgodnie 

z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ograniczenie allochtonicznego ładunku 

biogenów, napływającego z terenu zlewni, może wpłynąć na poprawę jakości wód jeziora 

Samińskiego. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 20 m od brzegu jeziora, 

5) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

6) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora 
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Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, zlewniowe, miktyczny typ jeziora stan eutrofii jest 

stanem stabilnym. 
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Jezioro  SASINY 

ID  20093 

ID hydrograficzne 283611  

 

Lokalizacja: 53º56’50”N, 19º37’39”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     49,68ha 

Głębokość maks.    26,5 m 

Głębokość średnia    6,6 m 

Objętość     3552 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  5,18km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Sasiny jest jeziorem bezodpływowym. 

Kształt jeziora jest zbliżony do litery C. Długość jego to około 1700 metrów zaś maksymalna 

szerokość osiąga niecałe 400 metrów. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora jazem o wysokości 0,13, przy czym powierzchnia zwierciadła wody 

zwiększy się o 0,7 ha. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Sasiny.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,6 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,82 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,60 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

392,06 3528,53 117,62 75,94 81,48 80,70 

Lasy  41,74 62,61 4,17 8,08 1,45 2,86 

Łąki  i pastwiska 25,62 76,86 5,12 4,96 1,77 3,52 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 7,18 21,55 1,44 1,39 0,50 0,99 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 49,68 640,87 17,39 

 

14,80 11,93 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0 0 0,85 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 4330,42 145,74 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 0,29 8,72 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,29 8,72 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze. Są to głównie 

grunty orne z zabudową rozproszoną to ok. 76%. Grunty orne są odpowiedzialne 

za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 81% azotu 

oraz 80% fosforu.  

Pokrycie terenu w 100 metrowej strefie buforowej wokoło jeziora jest nieco korzystniejsze – 

prawie połowa to lasy, zaś grunty orne wraz z zabudową rozproszoną zajmują około jednej 

czwartej jej powierzchni.  

Północno wschodni brzeg jeziora porośnięty jest lasem. Wzdłuż pozostałej części linii 

brzegowej na ogół występuje izolujący pas zakrzaczeń lub zadrzewień. 

Bezpośrednio nad jeziorem leżą zabudowania małej wsi Sasiny, dochodzące na odległość 

kilkudziesięciu metrów od brzegu. Zabudowa ta nie jest skanalizowana, ścieki są wywożone 

na oczyszczalnię w Małdytach. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Sasiny. Jednakże zagospodarowanie zarówno zlewni całkowitej jak i bezpośredniego 

otoczenia jeziora pozwala przypuszczać, iż stan jeziora może nie spełniać wymagań stanu 

dobrego. Najistotniejszą presją w zlewni jeziora jest rolnictwo – ciągnące się wokół jeziora 

tereny rolnicze, gdzie dominują grunty orne, stanowią istotne zagrożenie dla jego stanu. 

Potencjalnym zagrożeniem jest również położona nad jeziorem zabudowa wiejska, 

w szczególności nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Rozpoznanie i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
469 

 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

f)   Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  SKARLIŃSKIE 

ID  20174 

ID hydrograficzne 287611 

 

Lokalizacja: 53º15’34”N, 19º47’41”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     293,8 ha 

Głębokość maks.    15,1m 

Głębokość średnia    7,5m 

Objętość     22152,5 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  34,3km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Skarlińskie jest rynnowym jeziorem przepływowym na rzece Skarlance. 

Ponadto zasilane jest kilkoma niewielkimi ciekami bez nazwy. Kształt jeziora jest wydłużony 

z zachodu na wschód, zaś jego linia brzegowa dość urozmaicona. Długość jeziora wynosi 

niecałe 7km, zaś szerokość do 650 metrów. 

Poniżej jeziora znajduje się próg piętrzący. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 4,8 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 3,4 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 381 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,97 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,061 III-V 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

u Gł. średnia [m] 7,5 II 

V jez./L [tys.m3/m] 1,32 III 

Stratyfikacja wód [%] 0,8 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 I 

Wymiana wody (%) 20 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,5 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Skarlińskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2003 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Wprawdzie 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny mieścił się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu bardzo dobrego, jednak większość parametrów fizykochemicznych 

osiągała wartości poniżej dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Niekorzystna jest tutaj przede wszystkim minimalna stratyfikacja wód oraz 

zagospodarowanie zlewni, gdzie przeważają tereny rolnicze. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

2702,96 24326,63 810,89 70,78 80,72 76,79 

Lasy  200,57 300,86 20,06 5,25 1,00 1,90 

Łąki  i pastwiska 316,55 949,66 63,31 8,29 3,15 6,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 319,93 959,78 63,99 8,38 3,18 6,06 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 279,07 3600,00 97,67 

 

11,95 9,25 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie     

Inne źródła – stawy pstrągowe     

Suma [kg/rok] 30136,94 1055,92 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,38 10,80 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,38 10,80 

 

Zlewnia jeziora Skarlińskiego jest zlewnią rolniczą – około 90% zajmują tutaj tereny rolne, 

głównie grunty orne z zabudową rozproszoną. Lasy to zaledwie kilka procent jej powierzchni. 

Większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni pochodzi z terenów gruntów ornych 

z zabudową rozproszoną – jest to 81% azotu oraz 77% fosforu.   

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora brak jest lasów. Większość jej powierzchni 

pokrywają grunty orne z zabudową rozproszoną, duży jest również udział ugorów. W wielu 

miejscach pola uprawne dochodzą do samego brzegu jeziora.  

W pobliżu jeziora leżą wsie Skarlin, Wawrowo oraz Mikołajki, jednak ich zabudowa znajduje 

się w pewnej odległości od jeziora.  Brak jest informacji na temat rozwiązania gospodarki 

wodno-ściekowej w tych miejscowościach. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie 

zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie –  rozwija się tu intensywnie przede wszystkim 

indywidualna zabudowa letniskowa. Jezioro jest również wykorzystywane wędkarsko. 
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Ocena końcowa 

Jezioro Skarlińskie jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację. 

Zagospodarowanie jego zlewni jest wyjątkowo niekorzystne. Grunty orne pokrywające dużą 

część  jej powierzchni i dochodzące do brzegu jeziora są znaczącym zagrożeniem z uwagi na 

zanieczyszczenie substancjami biogennymi.  Ponadto zagrożeniem jest intensywnie 

rozwijająca się rekreacja, ze względu na nieuporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową 

oraz zanęcanie ryb przez wędkarzy. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Rozpoznanie i uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowościach 

i zabudowie letniskowej, położonej nad jeziorem. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni  jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 5-10 lat. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego.  
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Jezioro  SKIERTĄG 

ID  20097 

ID hydrograficzne 28363425 

 

Lokalizacja: 53º55’21”N, 19º58’36”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     77,74ha 

Głębokość maks.    6,9 m 

Głębokość średnia    3,4 m 

Objętość     2938,1 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  23,7km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Skiertąg jest przepływowym jeziorem rynnowym na rzece Morążek.  

Kształt jeziora jest wydłużony z południowego wschodu na północny zachód.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód w jego zlewni. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Skiertąg. Zgodnie 

z pozyskanymi informacjami jest jeziorem eutroficznym. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Morągu woda w jeziorze jest mętna, jej jakość jest zła. 

Jednakże jest to jedynie ocena subiektywna, gdyż brak jest danych monitoringowych 

dla jeziora. 

Jedną z przyczyn niezadowalającego stanu wód było wykorzystywanie przez wiele lat jeziora 

do moczenia pni drzew na potrzeby produkcji sklejki. Od kilku lat zaprzestano tej 

działalności, stąd obserwowana jest stopniowa poprawa jakości wody. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,4 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,48 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 8,33 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,0 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1312,02 11808,16 393,61 71,96 85,07 79,99 

Lasy  154,49 231,74 15,45 8,47 1,67 3,14 

Łąki  i pastwiska 91,69 275,08 18,34 5,03 1,98 3,73 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 187,32 561,97 37,46 10,27 4,05 7,61 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 77,74 1002,85 27,21 

 

7,23 5,53 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 13879,80 492,07 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,63 17,85 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,63 17,85 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze: grunty orne 

z zabudową rozproszoną – ok. 72%, zaś ugory 10%. Lasy to jedynie kilka procent jej 

powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 85% azotu oraz 80% fosforu.  

100 metrowa strefa buforowa wokoło jeziora w całości użytkowana jest rolniczo – prawie 

w 100% pokrywają ją grunty orne wraz z zabudową rozproszoną. W wielu miejscach pola 

dochodzą bezpośrednio do brzegu, jednak na pewnych odcinkach występuje izolujący pas 

zakrzaczeń. 

Bezpośrednio nad jeziorem, na jego południowo-zachodnim brzegu, położone jest miasto 

Morąg.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie ma 

też takich zrzutów w jego zlewni. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjne – jest tu kąpielisko oraz plaża miejska. 

Nie ma natomiast zabudowy letniskowej. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Skiertąg. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora nie 

spełnia wymagań stanu dobrego. Najistotniejszą presją w zlewni jeziora jest 

rolnictwo - dochodzące do jego brzegu tereny rolnicze stanowią istotne zagrożenie dla jego 

stanu. Potencjalnym zagrożeniem jest również położone nad jeziorem miasto Morąg, 

a w szczególności spływy obszarowe z jego terenu. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Rozpoznanie sposobu zagospodarowania ścieków opadowych z terenu miasta Morąg 

oraz zapewnienie odpowiedniego oczyszczania tych ścieków. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 
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a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  SOSNO 

ID  20194 

ID hydrograficzne 287839 

 

Lokalizacja: 53°21,3'N, 19°20,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     187,8 ha  

Głębokość maksymalna  12,4 m 

Głębokość średnia   5,0 m    

Objętość    9390,3 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 4638,05 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Sosno posiada powierzchnię 187,8 ha. Jest ono największym jeziorem 

wchodzącym w skład Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Linia brzegowa, wynosząca 

13,2 km długości, oraz dno zbiornika są silnie urozmaicone. Wynika to z rynnowej genezy 

powstania jeziora Sosno. Półwysep, położony w jego środkowej części, dzieli jezioro na dwa 

niemal niezależnie funkcjonujące baseny. Głębokość północnego basenu systematycznie 

rośnie, aby osiągnąć 10,6 m przegłębienia w końcowej części. Południowy basen cechuje się 

większą głębokością średnią oraz maksymalną – 12,4 m. Przez jezioro Sosno przepływa 

Struga Brodnicka, mająca swe źródła w zachodniej części zlewni omawianego jeziora. 

Odpływ wód w kierunku południowym do jeziora Łąki, regulowany jest zastawką. 

W misie jeziora Sosno następuje retencjonowanie wód, która wiosną zostaje zrzucana 

powodując systematyczne zmiany poziomu wód jeziora dochodzące do 0,5 m. W północnym 

basenie znajduje się również dopływ odprowadzający wody z jeziora Mieliwo. 

Intensywne prace melioracyjne przeprowadzone w XIX wieku, przyczyniły się do znaczących 

przekształceń sieci hydrograficznej w początkowym biegu Strugi Brodnickiej. 

Procent wymiany wód w ciągu roku hydrologicznego opiewa na 60%, co jest wartością 

korzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

 Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 9,5 II 

ESMI 0,47 II 

Przezroczystość (SD)[m] 2,6 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,8 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 369 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,53 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

Stan ekologiczny jez.  dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,71 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,4 4 

 P dno czynne/V epi.  0,11 2 

Wymiana wody (%) 60 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 2 

Średnia  2,43 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,66 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni Rolniczo-leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Zespół cech morfometrycznych, hydrologicznych oraz zlewniowych wskazuje na średnią 

podatność jeziora Sosno na degradację. Stan ekologiczny wód jeziora Sosno podczas badań 
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monitoringowych w 2008 roku był dobry. Decydujące znaczenie o wyniku miała niska 

koncentracja chlorofilu „a” obrazująca niewielką produktywność biologiczną w wodach 

jeziora. Również wskaźnik makrofitowy ESMI odpowiadał dobrej klasie. Pozostałe elementy 

fizykochemiczne wspomagające ocenę stanu ekologicznego wód (z wyłączeniem warunków 

tlenowych) odpowiadały wartością charakterystycznym dla wód powyżej II klasy czystości. 

Wcześniejsze serie monitoringowe przeprowadzone w latach 1996, 2003 w oparciu o system 

oceny jakości jezior wskazywały, że wody jeziora Sosno cechują się dobrą – II klasą czystości. 

Podczas ich prowadzenia, na uwagę zasługiwał fakt wzmożonej dostawy allochtonicznej 

substancji biogennej, głównie związków fosforu, z górnej części zlewni Strugi Brodnickiej. 

Koncentracja tego biopierwiastka przyjmowała wyższe wartości w północnym basenie 

jeziora. Ostatnia seria monitoringowa, oparta o wymogi RDW, wskazuje jednak na obniżenie 

się stężeń biogenów w wodach jeziora Sosno w porównaniu z poprzednimi wynikami. 

Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu 

leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
2096,73 18870,53 629,02 45,21 74,15 64,72 

Lasy  1738,01 2607,01 173,8 37,47 10,24 17,88 

Łąki  i pastwiska 210,38 631,13 42,08 4,54 2,48 4,33 

Zbiorniki wodne 286,59 - - 6,18 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 306,35 919,06 61,27 6,61 3,61 6,3 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 187,8 2422,62 65,73 

 

9,52 6,76 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 25450,34 971,89 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,52 13,55 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,52 13,55 

 

Zlewnia jeziora Sosno posiada asymetryczny kształt. Zachodnia, bardziej rozwinięta część 

zdominowana jest przez grunty orne. Z jej terenu, za pomocą skoncentrowanego spływu 

Strugą Brodnicką, do wód jeziora dostaje się decydująca część allochtonicznej substancji 

biogennej. Bufor, powstrzymujący część ładunku stanowią lasy, skupione wokół rynny 

jeziornej. W zlewni jeziora Sosno nie występują punktowe źródła zanieczyszczeń. 

Presja ze strony turystyki i rekreacji jest minimalna. Na półwyspie rozdzielającym dwa baseny 

znajduje się pole namiotowe, a nieliczna zabudowa letniskowa skupia się przy południowo-

wschodnim brzegu jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Sosno podczas serii monitoringowych opartych o system oceny jakości 

jezior charakteryzowały się dobrą klasą czystości wód. Ocena ta została potwierdzona 

badaniami przeprowadzonymi w oparciu o wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Stan ekologiczny wód odpowiadał również dobrej klasie. Eutrofizacja jeziora Sosno 

spowodowana jest głównie przez dopływ biogenów z terenu zlewni, skoncentrowanym 

dopływem – Strugą Brodnicką. Zahamowanie tego procesu możliwe jest jedynie przez 

podporządkowanie gospodarki rolnej wymogom ochrony wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

5) Na terenach rolniczych w zlewni bezpośredniej jeziora leżącej w granicach 

Brodnickiego Parku Krajobrazowego należy wdrożyć programy rolno-środowiskowe 

oraz  obowiązkowo stosować „Kodeks dobrej praktyki rolnej”. 
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Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Stabilizacja zwierciadła wody jeziora na stałym poziomie 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy 
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Jezioro  STEKLIŃSKIE 

ID  20235 

ID hydrograficzne 28966 

 

Lokalizacja: 52°56,8'N, 19°00,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     112,9 ha  

Głębokość maksymalna  18,5 m 

Głębokość średnia   10,7 m    

Objętość    12045,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 3130,17 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Steklińskie posiada powierzchnię 112,9 ha. Genetycznie należy do typu jezior 

rynnowych. Jego silnie wydłużona równoleżnikowo misa jeziorna cechuje się długością linii 

brzegowej na poziomie blisko 11 km. Jezioro posiada jedno przegłębienie (18,5m) położone 

w centralnej części. Strefa litoralu jest bardzo wąska i silnie opada w kierunku płaskiego dna. 

Jest ono słabo urozmaicone morfologicznie i wypłaszacza się znacząco na końcach misy 

jeziornej. Jezioro posiada szereg dopływów powierzchniowych, lecz jedynym istotnym 

ciekiem z punktu hydrologicznego jest Lubianka. Stanowi ona oś hydrologiczną dla jeziora 

Steklińskiego. Całkowita wymiana wód zgromadzonych w misie jeziornej przebiega co około 

3,5 roku, co jest wartością korzystną z punktu widzenia obiegu materii w zbiorniku. 

Wahania poziomu wód jeziora Steklińskiego są niewielkie, a związane są głównie 

z intensyfikacją spływu powierzchniowego w okresie wiosennym. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 25,2 IV 

ESMI 0,44 II 

Przezroczystość (SD)[m] 1,1 >II 

% O2 w hypolimnionie  6,5 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 401 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,35 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,14 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
 słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 10,7 1 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,12 3 

Stratyfikacja wód [%] 25,2 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,04 1 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  1,86 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,03 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni Rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

Jezioro Steklińskie cechuje się silnie zróżnicowanymi cechami morfometrycznymi, 

hydrologicznymi i zlewniowymi. Wpływa to na osiągnięty wynik podatności na degradację, 
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odpowiadający stosunkowo dobrej – II kategorii. Najmniej korzystnie przedstawia się sposób 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej jeziora oraz długość linii brzegowej mająca z nią 

kontakt. Wskaźnikami odpowiedzialnymi za podwyższenie końcowej oceny była 

zadowalająca głębokość średnia zbiornika, powierzchnia dna czynnego oraz procent 

wymiany wód. Ocena stanu ekologicznego wód jeziora Steklin, wykonana w 2008 roku, 

zgodna z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wskazuje jednoznacznie na ich wyjątkowo 

słaby stan. Wysoka produkcja biologiczna dyskwalifikuje jego wody znacznie poniżej stanu 

dobrego wymaganego w RDW. Jest ona odzwierciedleniem wysokiej zasobności wód 

w substancje pokarmowe, głównie związki biogenne. Zasilanie wód w biogeny następuje 

również w wyniku uwalniania związków fosforu z osadów w warunkach silnie anoksycznych. 

Ocena stanu czystości wód jeziora Steklińskiego, przeprowadzona na postawie systemu 

oceny jakości jezior w roku 2002, wskazuje na nieodpowiadającą normom. W porównaniu 

z wcześniejszymi seriami monitoringowymi z lat 1986 i 1995 zauważyć można pogorszenie 

się stanu czystości jego wód. Gospodarka rybacka na jeziorze Steklińskim jest prowadzona, 

a jego wody zaliczone zostały do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
2546,61 22919,49 763,98 81,36 90,13 87,45 

Lasy  220,95 331,42 7,06 7,06 1,3 2,53 

Łąki  i pastwiska 141,18 423,55 28,24 4,51 1,67 3,23 

Zbiorniki wodne 122,32 - - 3,91 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 99,12 297,35 19,82 3,17 1,17 2,27 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 112,9 1456,41 39,52 

 

5,73 4,52 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 25428,22 873,65 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,77 22,52 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,77 22,52 

 

Ze względu na żyzne gleby Pojezierza Dobrzyńskiego, zlewnia jeziora Steklińskiego 

zdominowana jest przez intensywnie użytkowane grunty orne. Pochodzi z nich przeważająca 

część allochtonicznego ładunku biogenów, dostarczanych skoncentrowanym spływem 

powierzchniowym do wód jeziora. Agralne wykorzystanie zlewni całkowitej stawowi główną 

presję antropogenną na jakość wód omawianego zbiornika. Wąska strefa buforowa 

roślinności wokół jeziora skutecznie powstrzymuje nieskoncentrowany spływ materii 

podczas wiosennych spływów powierzchniowych. Podczas poprzednich serii 

monitoringowych, gospodarka ściekowa na terenie zlewni nie była do końca rozwiązana. 

Objawiało się to w niekorzystnym stanie bakteriologicznym wód jeziora. Obecnie nie 

wzbudza zastrzeżeń, a opiera się o szczelny system zbiorników bezodpływowych. Zlewnia 

jeziora Steklińskiego nie posiada żadnych punktowych źródeł zanieczyszczeń. Ze względu na 

morfometrię brzegów jeziornych presja ze strony turystycznego wykorzystania wód jest 

niewielka. Nad brzegiem znajduje się jedynie niewielkie skupisko indywidualnej zabudowy 

letniskowej, a wody jeziora  służą głównie do rekreacyjnego połowu ryb. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Steklińskie należy do zbiorników umiarkowanie podatnych na degradację, 

co odzwierciedla się w słabym stanie ekologicznym wód. Wcześniejsze badania 

monitoringowe wskazywały również na niekorzystną klasę czystości wód. Charakteryzowały 

się one tendencją obniżania swojej jakości i wzrostem poziomu trofii zbiornika. Za zaistniały 

stan odpowiada wieloletnie zanieczyszczenie wód ściekami bytowymi z miejscowości Steklin 

oraz silna presja ze strony agralnego wykorzystania terenu zlewni jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora należy 

wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w 

glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego 

dostarczania oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla 

poszczególnych pól w gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie 

w/w dokumentacji dla celów kontrolnych, 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 
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3) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

4) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

5) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w  pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 

6) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

7) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ 

zbiornika, 

8) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków w zlewni całkowitej jeziora, 

2) Docelowo ścieki należy skierować poza obręb jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Poprawa jakości wód w ciągu 10 lat od zastosowania wszystkich działań naprawczych 

i wskazań do warunków korzystania z wód..  
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Jezioro  STRAŻYM 

ID  20186 

ID hydrograficzne 287679 

 

Lokalizacja: 53°20,2'N, 19°26,3'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     73,4 ha  

Głębokość maksymalna  9,0 m 

Głębokość średnia   3,5 m    

Objętość    2565,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 21120,13 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Strażym posiada powierzchnię 73,4 ha. Rynnowa geneza powstania zbiornika 

odzwierciedla się w jego wydłużonym kształcie. Morfometria jeziora jednak jest stosunkowo 

uboga. Maksymalne przegłębienie, położone w centralne części misy jeziornej (9,0 m), 

jest słabo zaznaczone w ukształtowaniu dna. Jezioro Strażym zasilane jest przez dwa 

dopływy. Rzeka Skarlanka, uchodząca w północnej części misy, odwadnia północną część 

zlewni. W składa jej systemu hydrologicznego wchodzi szereg jezior,m.in. Dębno, Partęczyny 

Wielkie oraz Łąkorz. Drugim dopływem jeziora Strażym jest Cichówka, prowadząca wody 

z jezior Zbiczno i Ciche, położonych w zachodniej części zlewni. Odpływ wód z jeziora 

Strażym odbywa się w kierunku południowym, ku jeziorze Bachotek. Omawiany zbiornik 

cechuje się wybitnie przepływowym charakterem. Wody zgromadzone w misie jeziornej 

ulegają całkowitej wymianie czternaście razy do roku, co jest wartością wybitnie 

niekorzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 21,7 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,3 I-II 

O2 nad dnem 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 304 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,04 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,5 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,51 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,24 3 

Wymiana wody (%) 1400 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 80,1 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 8,2 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia 1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Jezioro Strażym cechuje się silnie niekorzystnymi cechami hydrologicznymi, morfologicznymi 

i zlewniowymi. Podatność jeziora na degradację wykracza poza kategorię. Silny wpływ zlewni 

nie jest w stanie zrównoważyć sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej, 
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gdzie dominującym typem pokrycia terenu są lasy. Monitoring jakości wód jeziora Strażym 

ostatni raz prowadzony był w 2005 roku. Ocena stanu ekologicznego, zgodna z wymaganiami 

RDW, wskazuje na stan dobry. Ze względu na niewielką głębokość średnią zbiornika, 

wykształciła się niepełna stratyfikacja termiczno-tlenowa. Niewielkiej miąższości strefa 

epilimnionu cechowała się wystarczającą zawartością rozpuszczonego w wodzie tlenu. 

Zaczynająca się poniżej warstwa metalimnionu charakteryzowała się warunkami silnego 

deficytu tlenowego. Warunki anoksyczne powodowały kumulację azotu amonowego 

i fosforanów w warstwie naddennej wód. Warstwa epilimnionu, cechowała się jednak 

niskimi stężeniami biogenów. Produkcja pierwotna fitoplanktonu oscylowała na średnim 

poziomie, lecz letni rozwój sinic ograniczył miąższość warstwy fotycznej do niespełna 1,2 m. 

W porównaniu z wcześniejszymi seriami monitoringowymi, zauważyć można jednak 

nieznaczne pogorszenie się wartości większości badanych wskaźników. Gospodarka rybacka 

na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu linowo-szczupakowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
8755,02 78795,14 2626,5 41,45 79,63 66,77 

Lasy  8802,95 13354,43 890,3 42,15 13,5 22,63 

Łąki  i pastwiska 1078,41 3235,24 215,68 5,11 3,27 5,48 

Zbiorniki wodne 1495,78 - - 7,08 - - 

Środowiska podmokłe 27,8 41,7 2,78 0,13 0,04 0,07 

Ugory 860,16 2580,49 172,03 4,07 2,61 4,37 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 73,4 946,86 25,69 

 

0,96 0,65 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła 1,92 0,48 0 0,01 

Suma [kg/rok] 98955,78 3932,99 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 5,35 134,81 

Ze źródeł punktowych 0,01 0 

Suma [g/m2rok] 5,36 134,81 

 

Zlewnia jeziora Strażym jest zdominowana przez dwa główne typy pokrycia terenu. 

Lasy (42,15%) położone są w obniżeniach rynnowych, głównie wzdłuż systemu jeziornego 

rzek: Skarlanki i Cichówki. Jeziora wchodzące w skład zlewni całkowitej jeziora Strażym 

zajmują niespełna 10% jej powierzchni. Na obszarach wysoczyzny występują liczne grunty 

orne (41,45%). To właśnie z ich terenu pochodzi zdecydowana część allochtonicznego 

ładunku biogenów dostarczana do misy jeziora dopływami powierzchniowymi. 

Niewielki ładunek biogenów pochodzi z przepływowych stawów rybnych, położony przy 

ujściu Skarlanki. Jezioro zostało silnie zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji. 

Nad południowo-wschodnim brzegiem położony jest duży ośrodek wypoczynkowy, 

który w początkowym okresie swej działalności miał nieuregulowaną gospodarkę ściekową. 

Obecnie ścieki gospodarczo-bytowe z miejscowości położonych w zlewni bezpośredniej 

jeziora Strażym odprowadzane są do oczyszczalni w Zbicznie, która oczyszczone ścieki 

odprowadza poza system wodny zlewni omawianego zbiornika. Na pozostałej długości linii 

brzegowej występują liczne pola namiotowe i kąpieliska. 

 

Ocena końcowa 

Według założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, wody jeziora Strażym cechują się 

dobrym stanem ekologicznym. Jednak wyjątkowo niekorzystne cechy morfometryczne, 

hydrologiczne i zlewniowe wpływają na wyjątkową podatność jego wód na degradację. 

Silna presja antropogeniczna ze strony zlewni całkowitej jeziora, wpływa na podwyższony 

stan trofii wód. Równoważy go jedynie korzystne zalesienie terenu zlewni bezpośredniej 

jeziora oraz buforowa rola jezior położonych w systemie hydrologicznym głównych 

dopływów. Stan ten uważać można za względnie stabilny. 
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4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

4) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

5) Bieżące kontrole gospodarki ściekowej w zlewni bezpośredniej opartej o zbiorniki 

bezodpływowe. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

 Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
493 

 

 

Jezioro  SUMIN 

ID  20231 

ID hydrograficzne 289639 

 

Lokalizacja: 52°54,7'N, 19°05,9'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     129,5 ha  

Głębokość maksymalna  8,5 m 

Głębokość średnia   4,2 m    

Objętość    5434,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 3857,23 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Kikolskie o powierzchni 129,5 ha położone jest w dnie rynny polodowcowej – 

Niecki Kikolskiej. Misa zbiornika posiada wydłużony południkowo kształt. Strefa litoralu 

łagodnie opada ku płaskiemu dnu. Maksymalne przegłębienie, położone w północnej części 

rynny, wynosi 8,5 m. Jezioro położone jest w zlewni rzeki Lubianki, dopływu Drwęcy. Główny 

dopływ zbiornika, przepływający w końcowej części przez jezioro Kikolskie, odwadnia tereny 

rolnicze wschodniej części zlewni. Wpływa on w północnej części misy jeziornej. Ze względu 

na pobliskie położenie wypływu powierzchniowego, jedynie północna część misy jeziora jest 

pod wpływem prądów rzeki Lubianki. Bezpośrednie połączenie dwóch jezior gwarantuje 

wyrównanie wahań poziomu wód. Całkowita wymiana wód jeziora Sumin następuje w około 

jeden rok, co jest wartością korzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

 Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

 Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 20,2 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 427 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,83 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,13 >II 

Stan jeziora  umiarkowany 

 

 Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 4,2 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,59 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,24 3 

Wymiana wody (%) 80 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 7,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  3 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,89 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni Rolnicza 2 

Średnia 1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania 

jeziora 

 

 

Jezioro Sumin cechuje się bardzo dużą podatnością na degradację. Decydujący wpływ na tą 

ocenę mają słabe cechy morfometryczne i hydrologiczne. Ocena stanu ekologicznego  jeziora 

Sumin, przeprowadzona w 2007 roku, w oparciu o wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

wskazuje na umiarkowany stan wód. Produkcja biologiczna w wodach jeziora odnotowana 
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została na zadowalającym poziomie. Jednak przekroczenia wspomagających ocenę 

wskaźników fizykochemicznych (związki biogenne i warunki tlenowe) przyczyniły się do 

obniżenia końcowej oceny do III klasy. Wcześniej przeprowadzone badania w 1998 roku, 

oparte o system oceny jakości jezior, wskazywały na słabą III klasę czystości wód. Decydujący 

wpływ na końcową ocenę miało również obciążenie wód substancją biogenną oraz wysoka 

produkcja pierwotna fitoplanktonu połączona z zasięgiem strefy fotycznej. Porównanie 

wartości podstawowych wskaźników branych pod uwagę w ocenie wód podczas wszystkich 

serii monitoringowych jeziora Sumin, wskazuje na obniżenie się stężeń związków fosforu 

w powierzchniowej warstwie wód, co może wiązać się z uregulowaniem gospodarki 

ściekowej na terenie zlewni. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody 

zaliczone zostały do typu sandaczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

  Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o    

zabudowie rozproszonej 
3269,42 29424,76 980,83 84,76 91,69 89,77 

Lasy  113,44 170,16 11,34 2,94 0,53 1,04 

Łąki  i pastwiska 116,78 350,33 23,36 3,03 1,09 2,14 

Zbiorniki wodne 198,73 - - 5,15 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 158,86 476,59 31,77 4,12 1,49 2,91 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 129,5 1670,55 45,33 

 

5,21 4,15 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 32092,39 1092,62 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,84 24,78 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,84 24,78 
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Zlewnia całkowita jeziora Sumin zdominowana jest przez grunty orne, zajmujące niespełna 

85% jej powierzchni. Wschodnia część zlewni odwadniana jest przez rzekę Lubiankę, 

dostarczają główną składową allochtonicznej materii biogennej dostarczanej do zbiornika. 

Z zachodniej części agralnie wykorzystywanej zlewni ładunek biogenów dostarczany może 

być jedynie na drodze nieskoncentrowanego spływu powierzchniowego. Jezioro Sumin 

posiada bardzo wąską i silnie zfragmentaryzowaną strefę buforową roślinności wokół 

zbiornika. Wieloletnia dostawa zanieczyszczeń z terenu zlewni spowodowała 

niezadowalający stan trofii jeziora. Obecnie obserwowane obniżenie się stężeń związków 

fosforu w powierzchniowej warstwie wód, może wiązać się z uregulowaniem gospodarki 

ściekowej na terenie zlewni. Ze względu na słabą jakość wód, jezioro Sumin nie jest 

wykorzystywane do celów turystyki i rekreacji. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Sumin jest akwenem cechującym się dużą podatnością na degradację. Silna 

presja zlewni odzwierciedla się słabym stanem ekologicznym wód. Szczególnie niekorzystnie 

przedstawia się obciążenie wód biogenami. Poziom trofii wód jeziora Sumin jest na 

niezadowalającym poziomie. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Budowa sieci kanalizacyjnej, 

2) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora należy wykonywać 

bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania 

oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych, 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

4) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

5) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

6) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 

7) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 
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8) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m na 

odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ 

zbiornika, 

9) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Brak wskazań 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora. Z uwagi na uwarunkowania morfometryczne oraz położenie na ciągu Strugi 

Raciąskiej odwadniającej obszary intensywnie użytkowane rolniczo (w tym nawożone 

gnojowicą) stan eutrofii jest dla jeziora stanem trwałym.  
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Jezioro  SZELĄG MAŁY 

ID  20088 

ID hydrograficzne 283219 

 

Lokalizacja: 53º41’07”N, 20º05’37”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     80,41 ha 

Głębokość maks.    15,2 m 

Głębokość średnia    5,7 m 

Objętość     4780,9 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  26 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Szeląg Mały jest przepływowym jeziorem położonym na rzece Szelężnicy. 

Ma około 3km długości i ok. pół kilometra szerokości. 

Dno jeziora jest piaszczysto-muliste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 27,5 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,8 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 310 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,05 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,077 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,7 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,67 non 

Stratyfikacja wód (%) 5,2 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,1 I 

Wymiana wody (%) 100 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 5,4 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Szeląg Mały przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 1990 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, ale także 

parametry fizyko-chemiczne. Jedynie wartości przewodności fosforu ogólnego i azotu 

ogólnego mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Zdecydowanie negatywny wpływ – poza kategorią – mają tu stosunek objętości jeziora 

do długości jego linii brzegowej oraz praktycznie prawie brak stratyfikacji. Korzystne 

natomiast są: niewielki stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu oraz 

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej, gdzie przeważają lasy. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

8,76 78,87 2,63 0,53 2,15 1,31 

Lasy  1437,39 2156,08 143,74 86,73 58,83 71,63 

Łąki  i pastwiska 121,00 363,01 24,20 7,30 9,91 12,06 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 9,82 29,45 1,96 0,59 0,80 0,98 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 80,41 1037,29 28,14 

 

28,30 14,02 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 3664,70 200,68 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,25 4,56 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,25 4,56 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 87% Lasy też są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 59% azotu oraz 72% fosforu. Znaczący jest również udział opadu atmosferycznego – 

28% azotu i 14% fosforu. 

Zgodnie z mapą Corine Land Cover w 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie 

terenu jest podobne – głównie lasy, a jedynie kilka procent to złożone systemu upraw 

i działek. Jednak na ortofotomapie wyraźnie widać we wschodniej części brzegu zwartą 

zabudowę wsi Stare Jabłonki dochodzącą niemal do samego jeziora. Zgodnie z informacją 

Urzędu Gminy w Ostródzie zabudowa ta jest w 90% skanalizowana. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – znajdują się nad nim ośrodki wypoczynkowe, 

pola namiotowe, indywidualna zabudowa wypoczynkowa oraz plaże i kąpieliska. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację.  

Korzystnym czynnikiem dla stanu jeziora jest zagospodarowanie jego zlewni – duży udział 

lasów. Jednak istotnym  zagrożeniem jest intensywnie rozwijająca się rekreacja - 

co powoduje zagrożenie między innymi ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-

ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy letniskowej w zlewni 

jeziora: 

1) budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia, 

2) budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. Jednakże z uwagi na niemożliwe do całkowitego 

wyeliminowania presje w zlewni jeziora, osiągnięcie dobrego stanu może okazać się w tym 

okresie niemożliwe. 
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Jezioro  SZELĄG WIELKI 

ID  20086 

ID hydrograficzne 283239 

 

Lokalizacja: 53º43’22”N, 20º00’56”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     556,62ha 

Głębokość maks.    35,5m 

Głębokość średnia    13,5m 

Objętość     81111,2tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  126,1km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Szeląg Wielki jest przepływowym jeziorem położonym na rzece Szelężnicy. 

Zasilane jest również przez rzekę Taborzankę. 

Ma kształt wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. Ma około 7,5 km 

długości i niecały kilometr szerokości. 

Dno jeziora jest piaszczysto-muliste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 9,8 III 

Wsk. okrzemkowy - - 

ESMI - - 

Przezroczystość (m) 2,5 I-II 

% O2 w hypolimnionie  25,3 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 270 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,19 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,098 III-V 

stan jeziora umiarkowany 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 13,5 I 

V jez./L (tys.m3/m) 2,9 II 

Stratyfikacja wód (%) 37,4 I 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,06 I 

Wymiana wody (%) 30 I 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,6 I 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60%lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  1,29 

Kategoria I – Jezioro odporne na wpływy z zewnątrz 

 

Ocenę stanu dla jeziora Szeląg Wielki przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 1990 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Parametry 

fizyko-chemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego, z wyjątkiem 

fosforu ogólnego. 

 

 Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do I kategorii – jezioro odporne na wpływy 

z zewnątrz. Decydują o tym parametry morfometryczne. Jedyne parametry nie mieszczące 

się w granicach I kategorii to stosunek objętości jeziora do długości jego linii brzegowej oraz 

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1303,11 11727,99 390,93 10,39 32,19 22,29 

Lasy  9693,08 14539,62 969,31 77,25 39,91 55,26 

Łąki  i pastwiska 654,53 1963,59 130,91 5,22 5,39 7,46 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 340,43 1021,30 68,09 2,71 2,80 3,88 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 556,62 7180,40 194,82 

 

19,71 11,11 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 36432,90 1754,05 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,32 6,55 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,32 6,55 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 77%. Grunty orne 

z zabudową rozproszoną zajmują jedynie około 10% powierzchni zlewni. Lasy też są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 40% azotu oraz 55% fosforu. Udział gruntów ornych to – 32% azotu i 22% fosforu. 

Zagospodarowanie 100m strefie buforowej jeziora jest nieco mniej korzystne – grunty orne 

z zabudową rozproszoną stanowią tu około 20%, jednak dominują tu również lasy. Na 

ortofotomapie wyraź ie jednak widać pola uprawne dochodzące niemal do brzegu jeziora 

w południowej jego części. 

Bezpośrednio nad jeziorem leżą wsie Zwierzewo, Kątno oraz Warlity Wielkie. Zgodnie 

z informacją pozyskaną w Urzędzie Gminy w Ostródzie są one tylko częściowo 

skanalizowane. Zabudowa tych wsi dochodzi prawie do brzegu jeziora.  

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie – znajdują się nad nim pola namiotowe, 

indywidualna zabudowa wypoczynkowa oraz plaże i kąpieliska. 
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Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, jednak odporne jest na wpływy z zewnątrz.  

Korzystnym czynnikiem dla stanu jeziora jest zagospodarowanie jego zlewni – duży udział 

lasów. Jednak istotnym  zagrożeniem jest obecność pól uprawnych oraz zabudowy 

mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, a także rozwijająca się rekreacja - 

co powoduje zagrożenie między innymi ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-

ściekowej. 

 

 4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy letniskowej w zlewni jeziora: 

1) budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia, 

2) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

b) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 
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c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f)     Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Budowa kanalizacji w miejscowościach położonych nad jeziorem powinna przynieść 

efekty stosunkowo szybko. W połączeniu z pozostałymi zaproponowanymi działaniami 

można się spodziewać znaczącej poprawy stanu w okresie ok. 15 lat. 
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Jezioro  TABÓRZ 

ID  20085 

ID hydrograficzne  2832329 

 

Lokalizacja: 53°47’05”N, 20°01’52” E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     77,47ha 

Głębokość maks.    16,7 m 

Głębokość średnia    4,5 m 

Objętość     3665,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  41,09km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Tabórz (Taborskie) jest jeziorem przepływowym, położonym na rzece 

Taborzance – dopływie Szelężnicy. Zasilane jest ponadto przez niewielkie cieki bez nazwy. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Tabórz.  

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Łukcie woda w jeziorze jest przejrzysta, dobrej jakości. 

Jednakże jest to jedynie ocena subiektywna, gdyż brak jest danych monitoringowych 

dla jeziora. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,0  II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,83 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 11,4 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

379,19 3412,70 113,76 9,96 34,44 22,42 

Lasy  3037,02 4555,52 303,70 79,76 45,97 59,86 

Łąki  i pastwiska 156,14 468,43 31,23 4,10 4,73 6,15 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 157,91 473,72 31,58 4,15 4,78 6,22 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 77,47 999,36 27,11 

 

10,08 5,34 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0    

Inne źródła 0 0    

Suma [kg/rok] 9909,74 507,38 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,65 12,79 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,65 12,79 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – stanowią one 80% powierzchni. Gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną w zlewni całkowitej jeziora jest tylko 10%. Lasy też są 

odpowiedzialne za większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 46% 

azotu oraz 60% fosforu. Udział gruntów ornych to – 34% azotu i 22% fosforu. 

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest nieco mniej korzystne – 

gruntów ornych z zabudową rozproszoną jest tu ok. 20%, zaś reszta obszaru to lasy. 

Jednak miejscami pola uprawne dochodzą prawie do brzegu jeziora. Jezioro prawie na całej 

długości linii brzegowej otoczone jest pasem zadrzewień lub zakrzaczeń.   

Bezpośrednio nad brzegiem jeziora leżą wsie Tabórz i Markuszewo. Zgodnie z informacją 

uzyskaną  w Urzędzie Gminy w Łukcie wsie te są w całości skanalizowane. 

Na jeziorze znajduje się kąpielisko oraz pole namiotowe, jednak nie ma nad nim zabudowy 

rekreacyjnej. Użytkowane jest wędkarsko. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Tabórz. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może 

spełniać wymagania stanu dobrego. Jednak zagrożeniem dla stanu jeziora jest 

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej jeziora – w szczególności dochodzące do jego 

brzegu tereny rolnicze oraz zabudowa mieszkalna, co powoduje potencjalne zagrożenie 

ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Rozpoznanie sposobu odprowadzania ścieków w miejscowościach nad jeziorem, 

w razie potrzeby uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej jeziora. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 
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b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  TARCZYŃSKIE 

ID  20143 

ID hydrograficzne 28639 

 

Lokalizacja: 53º20’45”N, 19º53’14”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     163,8 ha 

Głębokość maks.    9,2m 

Głębokość średnia    3,8m 

Objętość     6147,8 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  301,3km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Tarczyńskie jest jeziorem przepływowym na rzece Wel. Ponadto zasilane jest 

kilkoma niewielkimi ciekami bez nazwy. Kształt jeziora jest wydłużony z północnego zachodu 

na południowy wschód, zaś jego linia brzegowa dość urozmaicona. W północnej części 

jezioro rozgałęzia się na dwie zatoki.  

Dno jeziora jest piaszczysto muliste i muliste, zaś miejscami kamieniste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 55,5 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 353 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,16 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,094 I-II 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

 Gł. średnia [m] 3,8 III 

V jez./L [tys.m3/m] 0,75 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,21 III 

Wymiana wody (%) 1000 III 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 49 III 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  3,14 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Tarczyńskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2005 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydujaca była 

to wysoka zawartość chlorofilu „a”, który był jedynym badanym parametrem biologicznym. 

Oceniane parametry fizykochemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu 

bardzo dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii – jezioro bardzo podatne na 

degradację. Jedynym parametrem mieszczącym się w II kategorii jest tu zagospodarowanie 

zlewni, pozostałe to III kategoria, bądź poza kategorią. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

18345,07 165105,62 5503,52 60,81 85,80 74,74 

Lasy  6659,42 9989,13 665,94 22,08 5,19 9,04 

Łąki  i pastwiska 2176,99 6530,96 435,40 7,22 3,39 5,91 

Środowiska podmokłe 218,12 327,17 21,81 0,72 0,17 0,30 

Ugory 2386,15 7158,45 477,23 7,91 3,72 6,48 

Zabudowa zwarta 229,4024 1376,41 206,46 0,76 0,72 2,80 

Opad atmosferyczny 151,11 1949,32 52,89 

 

1,01 0,72 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie     

Inne źródła – stawy pstrągowe     

Suma [kg/rok] 192437,07 7363,25 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 4,87 127,35 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 4,87 127,35 

 

Zlewnia jeziora Lidzbarskiego jest zlewnią rolniczą – 76% zajmują tutaj tereny rolne, głównie 

grunty orne z zabudową rozproszoną, występuję również łąki, pastwiska i nieużytki. Lasy 

pokrywają około 22% jej powierzchni. Większość ładunku biogenów produkowanych 

w zlewni pochodzi z terenów gruntów ornych z zabudową rozproszoną – jest to 86% azotu 

oraz 75% fosforu.   

W 100m strefie buforowej wokoło jeziora lasów jest znacznie więcej. Mniej niż połowa tego 

obszaru to tereny rolnicze, nie ma tu jednak gruntów ornych, jedynie łąki, pastwiska, 

nieużytki oraz złożone systemy upraw i działek. Nie dochodzą one jednak do brzegu jeziora – 

wzdłuż większości linii brzegowej ciągnie się pas roślinności izolującej. Zachodni brzeg 

porośnięty jest lasem.  Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej, którego szerokość 

dochodzi miejscami do 60 metrów. 

Na północno wschodnim brzegu jeziora leży wieś Wery, która zgodnie z informacją Urzędu 

Gminy w Rybnie nie jest skanalizowana. Zabudowa wsi dochodzi dość blisko brzegu jeziora – 

miejscami jest to jedynie kilkadziesiąt metrów. 
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Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie 

zidentyfikowano również takich zrzutów w jego zlewni. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie –  rozwija się tu indywidualna zabudowa 

letniskowa, są pola namiotowe oraz gospodarstwa agroturystyczne. Jezioro jest również 

wykorzystywane wędkarsko. 

  

Ocena końcowa 

Jezioro Tarczyńskie jest w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. 

Zlewnia jego jest bardzo duża, co powoduje iż rzeką Wel zanieczyszczenia doprowadzane są 

do niego z dużego obszaru. 

Zagospodarowanie jego zlewni jest niekorzystne. Grunty orne, a także pozostałe tereny 

rolnicze, pokrywające dużą część  jej powierzchni są niewątpliwym zagrożeniem z uwagi na 

zanieczyszczenie substancjami biogennymi. Pozytywnym aspektem jest duży udział terenów 

leśnych w bezpośredniej bliskości jeziora.  

Niewątpliwym zagrożeniem jest również rozwijająca się rekreacja. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni  jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni bezpośredniej 

jeziora. 
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b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni bezpośredniej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni całkowitej jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 5-10 lat. 

 

Inne informacje 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sandaczowego.  



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
517 

 

 

Jezioro  TYLICKIE  

ID  20152 

ID hydrograficzne  28678  

 

Lokalizacja: 53°24`13" N, 19°42`28" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     26,64 ha 

Głębokość maks.    0,8m 

Głębokość średnia    0,7m 

Objętość     222,6 

Powierzchnia zlewni całkowitej  654,46km2 

Typ abiotyczny   b.d. 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Tylickie (Fabryczne) jest jeziorem przepływowym na rzece Bałwanka, 

uchodzącej do rzeki Wel. Kształt jeziora jest wydłużony z południowego wschodu na 

północny zachód.  

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Nowym Mieście Lubawskim na jeziorze występują 

wahania poziomu wód rzędu kilkudziesięciu centymetrów. 

Dno jeziora jest muliste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora, występują natomiast pobory w jego 

zlewni.  

Zgodnie z Programem małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora zastawką o wysokości 0,09m. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Tylickiego.  Na 

podstawie dostępnych informacji można jednak przypuszczać, że nie spełnia ono warunków 

stanu dobrego. Jednak jest to jedynie ocena subiektywna, ze względu na brak badań 

monitoringowych. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 0,7 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,06 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2941 non 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  3,5 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

36174,57 325571,15 10852,37 57,03 83,83 67,94 

Lasy  18084,62 27126,93 1808,46 28,51 6,99 11,32 

Łąki  i pastwiska 4980,90 14942,71 996,18 7,85 3,85 6,24 

Środowiska podmokłe 406,25 609,38 40,63 0,64 0,16 0,25 

Ugory 3260,49 9781,47 652,10 5,14 2,52 4,08 

Zabudowa zwarta 492,3822 2954,29 443,14 0,78 0,76 2,77 

Opad atmosferyczny 26,24 338,50 9,18 

 

0,09 0,06 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 7029,90 1171,65 1,81 7,33 

Inne źródła b.d. b.d.   

Suma [kg/rok] 388354,33 15973,72 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 56,41 1453,22 

Ze źródeł punktowych 4,47 26,79 

Suma [g/m2rok] 60,88 1480,01 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową rozproszoną – 57%, 

jednak udział lasów również jest znaczny. Z gruntów ornych pochodzi największa część 

ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 84% azotu oraz 68% fosforu. 

100m strefa buforowa wokół jeziora zgodnie z mapą Corine Land Cover w całości pokryta 

jest lasem, jednak na ortofotomapie wokół jeziora widoczne są łąki. Brzegi jeziora porośnięte 

są roślinnością szuwarową. 

Do jeziora nie są odprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, jednak występują 

takie zrzuty w jego zlewni. Ponadto w zlewni jeziora zlokalizowana jest hodowla pstrąga – 

w miejscowości Koszelewy. Przy obliczeniach ładunków biogenów produkowanych w zlewni 

nie została jednak uwzględniona, gdyż brak jest wystarczających danych dla obliczenia 

ładunków z niej pochodzących. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Tylickiego. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora 

może nie spełniać wymagań stanu dobrego. Zlewnia jego jest bardzo duża, co powoduje iż 

rzeką Wel, a następnie  Bałwanką, zanieczyszczenia doprowadzane są do niego z dużego 

obszaru. 

W celu poprawy stanu wód jeziora niezbędne jest prowadzenie działań, które ograniczą 

dopływ do niego zanieczyszczeń przede wszystkim rzeką Wel. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni całkowitej jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni  jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni bezpośredniej 

jeziora. 
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b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni bezpośredniej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe. 

f)     Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

g) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

h) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  WIECZNO POŁUDNIOWE 

ID  20246 

ID hydrograficzne 289825 

 

Lokalizacja: 53°15,5'N, 18°47,9'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     199,4 ha  

Głębokość maksymalna  4,1 m 

Głębokość średnia   2,2 m    

Objętość    4358,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 5367,26 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wieczno Południowe posiada powierzchnię 199,4 ha. Pod względem 

genetycznym zaliczone jest do typu morenowego. Linia brzegowa zbiornika jest dobrze 

rozwinięta, z jednym centralnie występującym przegłębieniem zlokalizowanym na środku 

jeziora, wynoszącym niespełna 4,1 m. Oś hydrograficzną analizowanego jeziora stanowi 

Struga Toruńska. Jej wody dopływają w północnej części linii brzegowej z wyżej położonych 

jezior Płużnickiego i Wieczno Północne. Odpływ wód z jeziora następuje w kierunku 

południowym. Jezioro Wieczno Południowe posiada jeszcze dwa sezonowo prowadzące 

wody dopływy znajdujące się na wschodnim brzegu zbiornika. Woda zgromadzona w misie 

jeziora Wieczno Południowego ulega całkowitej wymianie około 1,5 raza do roku. 

Wahania stanu wód zbiornika związane są z wzmożonym spływem roztopowym wód 

w okresie wiosennym. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 20,4 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,7 I-II 

O2 nad dnem 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 462 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,52 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2,2 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,62 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,46 4 

Wymiana wody (%) 130 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 11,5 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3,14 

Kategoria III – Jezioro jest silnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 2,62 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

Podatność na degradację wód jeziora Wieczno Południowe odpowiada słabej – III kategorii. 

Większość cech zbiornika wskazuje na znikomą odporność na degradację. Na poprawę oceny 

wpływa korzystny procent wymiany wód w ciągu roku oraz sposób zagospodarowania zlewni 
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bezpośredniej. Ocena stanu ekologicznego, na podstawie badań monitoringowych 

wykonanych w 2005 roku, wskazuje na dobry stan wód. Ostatnie badania ukazują spadek 

stężeń związków fosforu w powierzchniowej warstwie wód. Jego limitująca rola w procesie 

produkcji pierwotnej wiąże się ze zmniejszeniem wartości chlorofilu „a” i tym samym 

wzrostem zasięgu strefy fotycznej. Niekorzystnie przedstawiają się jedynie warunki tlenowe 

w strefie naddennej oraz zawartość w wodzie substancji mineralnych. Symptomy eutrofizacji 

zaobserwowane w czasie badań monitoringowych przeprowadzonych w 1994 roku, kiedy 

wody jeziora cechowały się słabą klasą czystości, wykazują tendencję spadkową.  

Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
4245,1 38205,87 1273,53 79,09 87,83 75,24 

Lasy  262,56 393,84 26,26 4,89 0,91 1,55 

Łąki  i pastwiska 330,88 992,65 66,18 6,16 2,28 3,91 

Zbiorniki wodne 443,89 - - 8,27 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 84,83 254,5 16,97 1,58 0,59 1 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 199,4 2572,26 69,79 

 

5,91 4,12 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 1080 240 2,48 14,18 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 43499,12 1692,72 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,73 21,27 

Ze źródeł punktowych 0,12 0,55 

Suma [g/m2rok] 0,85 21,82 

 

Zlewnia jeziora Wieczno Południowe posiada typowo rolniczy charakter. Za proces 

eutrofizacji wód jeziora odpowiedzialny jest ładunek związków azotu i fosforu dostarczanych 
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do misy jeziora za pomocą wód Strugi Toruńskiej. Mezotroficzny charakter wód osiągnięty 

został dzięki buforowej roli jeziora Wieczno Północne, akumulujące substancje biogenne 

w swoich wodach. Również dobrze rozwinięta strefa buforowa roślinności wokół jeziora, 

skutecznie ogranicza dopływ materii na drodze nieskoncentrowanego spływu 

powierzchniowego. Jezioro Wieczno Południowe jest pośrednim odbiornikiem oczyszczonych 

ścieków z oczyszczalni w Płużnicy. Wzdłuż wschodniego brzegu zbiornika położony jest duży 

kompleks turystyczny, posiadający plażę. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Wieczno Południowe charakteryzuje się dobrym stanem ekologicznym wód – 

jak na wielkość presji wywieranej z obszaru zlewni. Przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku włączone zostało do programu ograniczającego dopływ azotu ze źródeł 

rolniczych. Osiągnięcie celu ma zapewniać właściwe stosowanie nawożenia organicznego 

poprzez zmniejszenie dawki biogenów dostarczanych z terenu zlewni. Obecny stan 

równowagi stanu troficznego jeziora Wieczno Południowe jest wynikiem równoważenia się 

presji w układzie zlewnia – jezioro. Wzrost wpływu antropopresji może przyczynić się 

do znaczącego w skutkach nasilenia procesu eutrofizacji wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora należy wykonywać 

bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania 

oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych, 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

5) Prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej wodochronną rolę lasu, 

6) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 
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Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora.  

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
526 

 

 

Jezioro  WIECZNO PÓŁNOCNE 

ID  20245 

ID hydrograficzne 289825 

 

Lokalizacja: 53°16,3'N, 18°47,3'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     147,6 ha  

Głębokość maksymalna  18,3 m 

Głębokość średnia   3,7 m    

Objętość    5420,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 4732,25 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wieczno Północne posiada powierzchnię 147,6 ha. Pod względem 

genetycznym zaliczone jest do typu morenowego. Linia brzegowa zbiornika jest silnie 

rozwinięta, z jednym centralnie występującym przegłębieniem zlokalizowanym na środku 

jeziora, wynoszącym 18,3 m. Oś hydrograficzną analizowanego jeziora stanowi Struga 

Toruńska. Jej wody dopływają w północnej części linii brzegowej z wyżej położonego jeziora 

Płużnickiego. Odpływ wód następuje w kierunku południowym do jeziora Wieczno 

Południowe. Jezioro Wieczno Północne posiada jeszcze dwa sezonowe dopływy: 

spod Orłowa oraz spod Bartoszewic. Procent wymiany wód w ciągu roku jest korzystny, 

a jego wartość wynosi 44. Wahania stanu wód jeziora Wieczno Północne związane są 

z wzmożonym spływem roztopowym wód w okresie wiosennym. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 52,2 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,9 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 481 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,89 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,06 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,7 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,92 3 

Stratyfikacja wód [%] 5,8 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,28 3 

Wymiana wody (%) 44 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 8,3 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro jest silnie podatne na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,27 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-leśno-

rolnicza 
0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Podatność na degradację wód jeziora Wieczno Północnego odpowiada słabej – III kategorii. 

Większość cech zbiornika wskazuje na znikomą odporność na degradację. 

Korzystnie przestawiają się jedynie procent wymiany wód w ciągu roku oraz współczynnik 
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Schindlera obrazujący wpływ zlewni na jezioro. Jezioro Wieczno Północne wykazuje 

symptomy procesu przyśpieszonej eutrofizacji wód już od pierwszych badań 

monitoringowych przeprowadzonych w 1994 roku, kiedy wody jeziora cechowała najgorsza 

klasa jakości wód – według SOJJ. Ostatnie badania (2005) ukazują spadek stężeń związków 

fosforu w powierzchniowej warstwie wód. Jego limitująca rola w procesie produkcji 

pierwotnej wiąże się ze zmniejszeniem wartości chlorofilu „a” i tym samym wzrostem 

zasięgu strefy fotycznej. Jednak jest ona nadal na bardzo wysokim poziomie, co klasyfikuje 

wody jeziora Wieczno Północne do najgorszego stanu ekologicznego wód. Gospodarka 

rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
3988,02 35892,22 1196,41 84,27 89,28 75,89 

Lasy  111,13 166,7 11,11 2,35 0,41 0,7 

Łąki  i pastwiska 302,19 906,56 60,44 6,39 2,25 3,83 

Zbiorniki wodne 246,07 - - 5,2 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 84,83 254,5 19,97 1,79 0,63 1,08 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 147,6 1904,04 51,66 

 

4,74 3,28 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 1080 51,66 2,69 15,22 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 40204,02 1576,58 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,03 26,51 

Ze źródeł punktowych 0,04 0,73 

Suma [g/m2rok]  1,07  27,24 

 

Zlewnia jeziora Wieczno Północne posiada typowo rolniczy charakter. Główny ładunek 

allochtonicznej substancji biogennych do jeziora Wieczno Północne dostaje się za pomocą 

wiosennego spływu powierzchniowego. Szczególnie zachodnie brzegi jeziora, mające 
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bezpośredni kontakt z terenami rolniczymi posiadają wyjątkowo ubogą strefę buforową 

roślinności. W pozostałym okresie za eutrofizację wód odpowiedzialny jest ładunek 

związków azotu i fosforu dostarczanych do misy jeziora za pomocą wód Strugi Toruńskiej. 

Za wysoki poziom stężeń tych substancji w jej wodach odpowiada zrzut oczyszczonych 

ścieków z oczyszczalni w Płużnicy oraz wzmożona dostawa miogenów z intensywnego 

nawożenia pól uprawnych. Jezioro Wieczno Północne nie jest użytkowane rekreacyjnie. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Wieczno Północne charakteryzuje się niezadowalającą jakością wód – 

odpowiadającą złemu stanowi ekologicznemu. Przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku włączone zostało do programu ograniczającego dopływ azotu ze źródeł 

rolniczych. Osiągnięcie celu ma zapewniać właściwe stosowanie nawożenia organicznego 

poprzez zmniejszenie dawki biogenów dostarczanych z terenu zlewni. Skuteczność można 

zwiększyć poprzez wprowadzanie na teren zlewni powierzchni buforowych zadrzewień i 

zakrzaczeń oraz naturalnych łąk kośnych. Obecny stan równowagi stanu troficznego jeziora 

Wieczno Północnego jest wynikiem równoważenia się presji w układzie zlewnia – jezioro. 

Wzrost wpływu antropopresji może przyczynić się do znaczącego w skutkach nasilenia 

procesu eutrofizacji wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora należy wykonywać 

bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania 

oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych, 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

5) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ 

zbiornika, 
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6) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora.  
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Jezioro  WIELGIE 

ID  20238 

ID hydrograficzne 289676 

 

Lokalizacja: 53°59,4'N, 19°05,8'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     70,9 ha  

Głębokość maksymalna  47,0 m 

Głębokość średnia   11,4 m    

Objętość    8109,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 358,86 ha 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wielgie przy powierzchni 70,9 ha posiada bardzo dużą objętość toni wodnej – 

8109,6 tys.m3. Jest ono najgłębszym jeziorem województwa kujawsko-pomorskiego. 

Rynnowa geneza powstania zbiornika nie odzwierciedla się w jego obecnym – niemal 

okrągłym kształcie. Przekształcenia hydrograficzne sieci wodnej na terenie zlewni 

bezpośredniej, spowodowały zmniejszenie się powierzchni jeziora. Obecnie woda wypełnia 

jedynie najgłębsze miejsce rynny jeziornej, osiągając maksymalne przegłębienie 47,0 m. 

Strefa litoralu jest bardzo wąska i stromo nachylona ku dnu. Jezioro Wielgie posiadało 

pierwotnie charakter bezodpływowy, jednak w latach 70-tych XX wieku powstał kolektor 

melioracyjny, odprowadzający nadmiar wód do systemu rzecznego Lubianki. Jezioro zasilane 

jest przez dwa, okresowo działające dopływy powierzchniowe. Całkowita wymiana wód 

w jeziorze następuje co około 20 lat, co wskazuje na typowo pasywny ustrój hydrologiczny 

jeziora Wielkiego. Wahania poziomu wody w misie omawianego zbiornika są niewielkie 

i wynikają ze wzmożonego spływu powierzchniowego w okresie wiosennym. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 9,9 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 3,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  3 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 458 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,8 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,05 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
 umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 11,4 1 

V jez./L [tyś.m3/m] 2,12 2 

Stratyfikacja wód [%] 41,9 1 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 5 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,4 1 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  1,43 

Kategoria I – Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,1 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Użytk. zlewni Rolnicza 2 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 
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Jezioro Wielgie cechuje się bardo korzystnymi cechami morfometrycznymi, hydrologicznymi 

i zlewniowymi, obrazującymi się wysoką odpornością na degradację (I kategoria). 

Jedynym niekorzystnym czynnikiem, wywierającym presję na jezioro jest typowo agralny 

sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej jeziora. Ze względu na znaczną głębokość 

jeziora, wykształca się pełna stratyfikacja termiczno-tlenowa, która posiada trwały charakter. 

Strefa hypolimnionu obejmująca znaczącą objętość misy jeziornej cechuje się warunkami 

silnie anoksycznymi. Stosunkowo mało miąższa warstwa epilimnionu cechuje się niewielkim 

stężeniem związków biogennych. Determinuje ona produktywność biologiczną wód 

na umiarkowanym poziomie, nie ograniczającej zasięg strefy fotycznej. Według wytycznych 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, wody jeziora Wielgiego w 2007 roku odpowiadają słabemu – 

umiarkowanemu stanowi ekologicznemu. Wcześniejsze badania (1993, 2001), 

przeprowadzone w oparciu o system oceny jakości jezior, wskazywały na dobrą – II klasę 

czystości wód. Analizując przebieg badanych wskaźników, zauważyć można zdecydowaną 

poprawę jakości wód jeziora Wielgiego. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona,  

a jego wody zaliczone zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
246,3 2216,71 73,89 68,63 69,67 72,39 

Lasy  29,54 44,32 2,95 8,23 1,39 2,89 

Łąki  i pastwiska 2,09 6,27 0,42 0,58 0,2 0,41 

Zbiorniki wodne 80,93 - - 22,55 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 70,9 914,61 24,82 

 

28,74 24,31 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 3181,91 102,08 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,14 4,49 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,14 4,49 

 

Zlewnia jeziora Wielgiego posiada typowo rolniczy charakter. Z intensywnie agralnie 

wykorzystywanych terenów ma miejsce największa presja na jakość wód zbiornika. 

Na drodze spływu powierzchniowego następuje wzmożona dostawa allochtonicznej 

substancji biogennej z terenu zlewni. Nie jest ona zatrzymywana przez rozczłonkowaną 

strefę buforową roślinności wokół jeziora. Rekreacyjne i turystyczne wykorzystanie wód 

jeziora Wielgiego jest znikome. Wieloletnie zanieczyszczenie jeziora ściekami ze wsi Wielgie 

doprowadziło do degradacji wód jeziora. Obecnie gospodarka ściekowa na terenie zlewni 

jest uregulowana, a misa jeziora nie jest odbiornikiem ścieków. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Wielgie cechują się umiarkowanym stanem ekologicznym, 

wynikającym z rygorystycznych norm jakości wód dla typu abiotycznego reprezentowanego 

przez analizowany zbiornik. Pomimo znaczącej odporności na degradację, wody jeziora 

Wielgiego wykazują cechy mezo-eutroficzne. Zmniejszenie się stężeń substancji biogennych 

w warstwie powierzchniowej wód wynika z niewielkiego ograniczenia presji ze strony 

rolniczo wykorzystywanej zlewni jeziora. Poprawa jakości wód, posiada zapewne charakter 

nietrwały. Wymagane są działania, mające na celu stałe ograniczenie dostawy materii 

allochtonicznej 

z terenu zlewni jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Rekultywacja metodą natlenienia hypolimnionu czystym tlenem połączona 

z wprowadzeniem flokulantów,  

2) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód, 

3) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

4) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

5) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

6) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 
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7) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

8) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ 

zbiornika, 

9) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Zakaz wprowadzanie ścieków do jeziora 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Poprawa jakości wód w ciągu 10-15 lat od zastosowania rekultywacji oraz wszystkich 

działań naprawczych i wskazań do warunków korzystania z wód.  
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Jezioro  WITOSZEWSKIE 

ID  20118 

ID hydrograficzne 28565623 

 

Lokalizacja: 53º49’15”N, 19º29’58”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     66,84ha 

Głębokość maks.    6m 

Głębokość średnia    12,2m 

Objętość     4142,9tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  2,2km2 

Typ abiotyczny   2b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Witoszewskie jest jeziorem bezodpływowym. Kształt jeziora jest owalny, 

lekko wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. W jego południowej części 

leży dość duża wyspa. Linia brzegowa jest mało urozmaicona.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy w Zalewie na jeziorze występują wahania 

poziomu wody. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o poborach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w jego zlewni. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 17,4 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2,6 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] - - 

Azot ogólny [mgN/l] 1,24 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,055 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 6 II 

V jez./L [tys.m3/m] 1,04 III 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 I 

Wymiana wody (%) 10 I 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,5 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  1,86 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Witoszewskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2003 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem 

był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, jednak również parametry 

fizyko-chemiczne osiągały wartości dopuszczalne dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Większość parametrów mieści się w granicach I kategorii, za wyjątkiem średniej głębokości, 

stosunku objętości do długości linii brzegowej oraz stratyfikacji. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

37,81 340,30 11,34 4,05 13,90 9,63 

Lasy  829,94 1244,91 82,99 88,80 50,87 70,49 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 66,84 862,24 23,39 

 

35,23 19,87 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2447,45 117,73 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,18 3,66 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,18 3,66 

 

Prawie 90% powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy. To one są odpowiedzialne za 

zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – oszacowano, iż jest 

to 51% azotu oraz 70% fosforu. Ze względu na małą powierzchnię zlewni w stosunku do 

powierzchni jeziora, nie bez znaczenia jest tutaj też udział opadu atmosferycznego – 35% 

azotu oraz 20% fosforu. 

100m strefa buforowa wokoło jeziora pokryta jest w całości lasami.  

Najbliższa miejscowość, niewielka wieś Witoszewo, znajduje się w odległości około 

1 kilometra od jeziora, jednak w obrębie jego zlewni. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie ma 

również takich zrzutów w jego zlewni. 
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Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie dobrym, dość podatne na degradację. W zlewni jeziora 

nie zidentyfikowano presji mogących w znaczący sposób zagrozić utrzymaniu dobrego stanu 

wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Aby zapobiec pogarszaniu się stanu konieczne jest zachowanie obecnej struktury 

użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz wycinki drzew. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sandaczowego. Jezioro leży 

na obszarze specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 – PLB280005 Lasy Iławskie. 
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Jezioro  WYSOKIE BRODNO 

ID  20196 

ID hydrograficzne 28787 

 

Lokalizacja: 53°18,8'N, 19°22,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     91,0 ha  

Głębokość maksymalna  22,0 m 

Głębokość średnia   7,2 m    

Objętość    6691,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 6674,86 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wysokie Brodno posiada powierzchnię 91,0 ha. Położone jest w dnie głęboko 

wciętej rynny polodowcowej. Geneza powstania zbiornika odzwierciedla się w silnie 

urozmaiconej konfiguracji dna. W skrajnych częściach misy jeziornej znajdują się 

maksymalne przegłębienia, wynoszące 10,0 m (na północy) oraz 22,0 m (na południu). 

Wyspa o powierzchni około 1,5 ha dzieli jezioro Wysokie Brodno na dwa funkcjonujące 

niemal oddzielnie baseny. Oś hydrograficzną jeziora stanowi Struga Brodnicka, prowadząca 

wody z północnej części zlewni. Odpływ wód z jeziora regulowany jest zastawką, 

gwarantującą niewielkie wahania poziomu wód w ciągu roku. Całkowita wymiana wody 

zgromadzonych w jeziorze Wysokie Brodno, której główną składową jest dopływ 

powierzchniowy, następuje co około 8 miesięcy. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 23,5 IV 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,8 I-II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 392 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,69 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,11 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 7,2 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,17 3 

Stratyfikacja wód [%] 24,6 2 

 P dno czynne/V epi.  0,08 1 

Wymiana wody (%) 140 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 9,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ronych 3 

Średnia        2,43 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,04 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni Rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

 

Znaczące zróżnicowanie cech morfometrycznych, hydrologicznych i zlewniowych 

odzwierciedla się w umiarkowanej podatności na degradację jeziora Wysokie Brodno, 
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które odpowiada II kategorii. Wody jeziora charakteryzują się niekorzystnymi warunkami 

tlenowymi. W przetlenionym epilimnionie dochodzi do masowego rozwoju organizmów 

fitoplanktonowych. Skutkuje to drastycznym ograniczeniem zasięgu warstwy fotycznej. 

Wysoki poziom produkcji pierwotnej w 2002 roku, skutkuje przypisaniem słabego stanu 

ekologicznego wód jeziora Wysokie Brodno. Naddenne warstwy wód cechują się silnym 

odtlenieniem, co wpływa na intensyfikację procesu autochtonicznego wzbogacania 

w substancje biogenne. Niekorzystnie przedstawia się obciążenie wód w związki fosforu. 

Procesy te świadczą o zaawansowanym stanie eutrofizacji wód jeziora Wysokie Brodno. 

Ocena jakości wód podczas badań monitoringowych przeprowadzonych w latach 1979, 1994 

oraz 2002 wskazuje również na słabą klasę czystości. Gospodarka rybacka na jeziorze jest 

prowadzona, a jego wody zostały zaliczone do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

3501,12 31510,06 1050,34 52,45 83,61 74,19 

Lasy  2072,83 3109,25 207,28 31,05 8,25 14,64 

Łąki  i pastwiska 245,46 736,38 49,09 3,68 1,95 3,47 

Zbiorniki wodne 469,22 - - 7,03 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 386,23 1158,7 77,25 31,85 3,07 5,46 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 91 1173,9 31,85 

 

3,11 2,25 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 37688,28 1415,81 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,56 41,42 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok]  1,56  41,42 

 

Lasy, skoncentrowane głównie w początkowej części zlewni jeziora Wysokie Brodno, 

pokrywają niespełna 31% jej powierzchni. Grunty orne (52%) stanowią dominujący sposób 

pokrycia terenu. Z ich terenu pochodzi decydująca składowa allochtonicznego ładunku 

biogenów dostarczanych do misy monitorowanego jeziora wodami Strugi Brodnickiej. 

Do 2002 roku obciążona była ona dodatkowym ładunkiem biogenów pochodzących z dwóch 

oczyszczalni ścieków: Najmowo oraz Zbiczno. Szacunkowy ładunek fosforu całkowitego 

pochodzący ze spływu powierzchniowego oraz oczyszczonych ścieków z oczyszczalni był 

7,4 raza wyższy od dopuszczalnego i 3,7 razy większy od ładunku niebezpiecznego. 

Wieloletnie zanieczyszczenie miało decydujący wpływ na pogorszenie się jakości wód jeziora 

Wysokie Brodno. Likwidacja punktowych źródeł zanieczyszczeń i przeniesienie ładunku 

miogenów z oczyszczalni poza system hydrologiczny jeziora Wysokie Brodno, może wpłynąć 

na zahamowanie procesu eutrofizacji wód. Spływ powierzchniowy materii allochtonicznej 

jest powstrzymywany przez dobrze rozwiniętą strefę buforową wokół jeziora. Niepokój może 

wzbudzić jedynie fragmentaryzacja tego bufora w części północnej przez intensywnie 

rozwijającą się zabudowę letniskową. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Wysokie Brodno cechują się słabym stanem ekologicznym. Decydujący 

wpływ na zaistniały stan ma silna presja ze strony agralnego wykorzystania terenu zlewni 

jeziora. Dopływ związków biogennych Strugą Brodnicką przyczynił się do zaawansowanego 

procesu eutrofizacji wód. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, poprzez 

wyeliminowanie ładunku biogenów z oczyszczalni ścieków, nie jest w stanie odwrócić tego 

procesu. Wymagane jest podporządkowanie gospodarki rolnej na terenie zlewni jeziora 

Wysokie Brodno wymogom ochrony wód. 
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4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Rekultywacja metodą natleniania hypolimnionu bez zaburzenia stratyfikacji 

termicznej połączona z wprowadzeniem flokulantów, należy rozważyć opcje 

natleniania tlenem, 

2) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

3) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

4) Zakaz stosowania zanęt przez wędkarzy, 

5) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

6) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

7) Bieżące kontrole gospodarki ściekowej w zlewni bezpośredniej opartej o zbiorniki 

bezodpływowe. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

 Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro  ZAMKOWE 

ID  20203 

ID hydrograficzne 28921 

 

Lokalizacja: 53°21,3'N, 19°20,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     69,6 ha  

Głębokość maksymalna  18,0 m 

Głębokość średnia   5,9 m    

Objętość    4132,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1385,05 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Rynnowej genezy jezioro Zamkowe posiada powierzchnię 69,6 ha. Morfometria misy 

jeziornej jest silnie urozmaicona. Linia brzegowa o długości 2,7 km posiada wiele zatok. 

Jezioro dzieli się na dwa odseparowane od siebie baseny. Południowy, o zdecydowanie 

mniejszej powierzchni posiada maksymalne przegłębienie wynoszące 5,5 m. Północne ploso 

cechuje się większą głębokością średnią, osiągając maksymalne przegłębienie w południowej 

części basenu, wynoszące 18,0 m. Oś hydrograficzną jeziora Zamkowego stanowi Struga 

Wąbrzeska, odwadniająca północne tereny zlewni całkowitej jeziora. Odpływ wód z jeziora 

odbywa się w kierunku południowym, ku jeziorze Frydek. Procent wymiany wód w ciągu roku 

opiewa na wartość 44%, co jest wartością umiarkowanie korzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 43,6 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,1 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 449 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,72 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,07 I-II 

 Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,9 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,64 4 

Stratyfikacja wód [%] 6,8 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,11 2 

Wymiana wody (%) 44 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. zabudowa miejska 4 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 6,06 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni Rolnicza 2 

Średnia 1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

Podatność jeziora Zamkowego na degradację odpowiada słabej – III kategorii. Morfometria 

misy jeziornej nie równoważy niekorzystnego wpływu zlewni. Wody jeziora Zamkowego 

cechują się wysoką produkcją pierwotną. Wynika ona z zasobności powierzchniowej warstwy 
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wód w związki biogenne. Zakwit wód determinuje ograniczenie zasięgu strefy fotycznej oraz 

przetlenienie wód epilimnionu. Ostro oddzielona warstwa hypolimnionu cechuje się 

natomiast silnym deficytem tlenowym, w czasie którego następuje kumulacja siarkowodoru. 

Końcowa ocena jakości wód jeziora Zamkowego, wykonana na podstawie badań 

monitoringowych wykonanych w 2003 roku, wskazuje na zły stan ekologiczny. W porównaniu 

z wcześniejszymi seriami monitoringowymi (1973-2003) jakość wód nie ulega znaczącej 

zmianie. Gospodarka rybacka na jeziorze Zamkowym jest prowadzona, a jego wody zaliczone 

zostały do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1052,84 9475,56 315,85 76,01 87,42 85,07 

Lasy  194,71 292,06 19,47 14,06 2,69 5,24 

Łąki  i pastwiska 58,04 174,11 11,61 4,19 1,61 3,13 

Zbiorniki wodne 79,41 - - 5,73 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 0,06 0,17 0,01 0 0 0 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 69,6 897,84 24,36 

 

8,28 6,56 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 10839,73 371,3 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,53 15,57 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,53 15,57 

 

W zlewni całkowitej jeziora Zamkowego dominują grunty orne (76%). Z ich obszaru pochodzi 

zdecydowana składowa allochtonicznego obciążenia biogenów dostarczanych 
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w wodach Strugi Wąbrzeskiej.  Dodatkową presję na jakość wód wywiera zabudowa 

miejscowości Wąbrzeźno, położona w bezpośrednim sąsiedztwie misy jeziornej. 

Lasy, zajmujące niespełna 15% powierzchni zlewni całkowitej, występują w postaci płatów 

w jej północnej części. Strefa buforowa roślinności wokół jeziora jest wąska. 

Obecnie gospodarka ściekowa na terenie zlewni jeziora jest uregulowana, lecz wcześniejsza 

dostawa zanieczyszczeń z terenu miasta wywierała przez lata znaczącą presję na osiąganą 

jakość wód. Ze względu na sąsiedztwo Wąbrzeźna, wody analizowanego jeziora są 

intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie. Na terenie parku miejskiego znajduje się 

kąpielisko miejskie wraz z plażą  i pomostami. 

 

Ocena końcowa 

Presja intensywnie użytkowanej rolniczo zlewni, w połączeniu z dużą podatnością na 

degradację zbiornika, odzwierciedla się w złym stanie wód jeziora. Wieloletnia presja 

ze strony miasta Wąbrzeźna jedynie pogarszała jakość wód. Obecnie uregulowana 

gospodarka ściekowa gwarantuje zmniejszenie presji antropogenicznej, lecz nadal należy 

zwrócić uwagę na wielkość zanieczyszczeń obszarowych dostarczanych do jeziora z terenu 

zlewni całkowitej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą inaktywacja fosforu w 

osadach dennych, wspomagana zabiegami biomanipulacji na poziomie ichtiofauny 

2) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe i roztopowe dopuszczone 

do wprowadzenia do jeziora, 

2) Założenie oczyszczalni hydrobotanicznych przed ujściem ścieków opadowych 

lub roztopowych do jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro  ZARYBINEK 

ID  20142 

ID hydrograficzne 28635 

 

Lokalizacja: 53º22’27”N, 19º56’53”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     82,13ha 

Głębokość maks.    7m 

Głębokość średnia    2,4m 

Objętość     1755,2 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  273,6km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Zarybinek jeziorem przepływowym na rzece Wel.  Ponadto zasilane jest 

niewielkimi ciekami bez nazwy. 

Kształt jeziora jest owalny, lekko wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. 

Rzeka Wel wpływa i wypływa z jeziora w jego wschodniej części. 

Dno jeziora jest muliste i mulisto-piaszczyste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora, nie zidentyfikowano również 

poborów wód powierzchniowych w jego zlewni. Występują natomiast na jej obszarze pobory 

wód podziemnych. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 38,6 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 340 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,62 III-V 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,493 III-V 

 stan jeziora umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,4 non 

V jez./L [tys.m3/m] 0,5 non 

Stratyfikacja wód [%] 0 non 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,42 non 

Wymiana wody (%) 2900 non 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 155,9 non 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,86 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Zarybinek przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1994 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Wśród parametrów 

fizykochemicznych jedynie przewodność i przezroczystość mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego. W jeziorze obserwowane są intensywne zakwity glonów. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro oceniono jako ekstremalnie podatne na degradację – poza kategorią. 

Praktycznie wszystkie parametry osiągają wartości poza kategorią z wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni mieszczącego się w III kategorii. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

16553,17 148978,49 4965,95 63,41 86,98 76,10 

Lasy  5023,98 7535,97 502,40 19,24 4,40 7,70 

Łąki  i pastwiska 1657,61 4972,82 331,52 6,35 2,90 5,08 

Środowiska podmokłe 218,12 327,17 21,81 0,84 0,19 0,33 

Ugory 2341,88 7025,65 468,38 8,97 4,10 7,18 

Zabudowa zwarta 229,4024 1376,41 206,46 0,88 0,80 3,16 

Opad atmosferyczny 82,13 1059,48 28,75 

 

0,62 0,44 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 171275,99 6525,26 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 7,95 208,54 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 7,95 208,54 

 

Zlewnia jeziora Zarybinek jest zlewnią rolniczą – ponad 70% zajmują tutaj tereny rolne, 

z czego zdecydowana większość to grunty orne z zabudową rozproszoną. Lasy pokrywają 

jedynie 11% jej powierzchni. W zlewni występują tereny o zabudowie zwartej – w mieście 

Rybno. Większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni pochodzi z terenów gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną – jest to 85% azotu oraz 78% fosforu.   

Zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora jest nieco korzystniejsze –– 

mniej jest gruntów ornych, zaś ok. 30% tej strefy pokrywają tereny podmokłe. Jednak pola 

uprawne dochodzą miejscami prawie do brzegu jeziora. Brzegi porośnięte są roślinnością 

szuwarową. 

Nad jeziorem występuje zabudowa wiejska, dochodząca na odległość kilkudziesięciu metrów 

od jeziora. W pobliżu leży miasto Rybno. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Rybnie 

zabudowa ta jest w 95% skanalizowana. 

Jezioro jest intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie. Występuje tu zabudowa letniskowa, 

pola namiotowe oraz gospodarstwa agroturystyczne. Ścieki z zabudowy letniskowej oraz 
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pola namiotowego są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i wywożone na 

oczyszczalnię. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Nie 

zidentyfikowano również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie poniżej dobrego, ekstremalnie podatne na degradację.  

Zlewnia jego jest dość duża, co powoduje, iż rzeką Wel zanieczyszczenia doprowadzane są do 

niego z dużego obszaru. 

Zagospodarowanie jego zlewni jednak jest mało korzystne. Zagrożeniem jest rolnictwo, które 

dominuje w zagospodarowaniu zlewni. Nie bez znaczenia jest też wpływ leżącego nad 

jeziorem miasta Rybno, a także rozwijającej się rekreacji - co powoduje zagrożenie ze strony 

nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Zakaz wprowadzania ścieków deszczowych do jeziora. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

6) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej  jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni bezpośredniej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni bezpośredniej jeziora. 
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c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać poprawy stanu 

w okresie ok. 10-15 lat. Jednak ze względu z znaczną powierzchnię zlewni oraz pochodzące 

z niej oddziaływania, a także ekstremalną podatność jeziora na degradację, osiągnięcie 

dobrego stanu może okazać się niemożliwe. 

 

Inne informacje 

Jezioro leży w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Natura 2000 – 

PLH280014 Ostoja Welska. Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-

szczupakowego. 
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Jezioro  ZBICZNO 

ID  20188 

ID hydrograficzne 2876725 

 

Lokalizacja: 53°20,9'N, 19°24,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     128,9 ha  

Głębokość maksymalna  41,6 m 

Głębokość średnia   11,7 m    

Objętość    15054,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1853,18 ha 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Zbioczno posiada powierzchnię 128,9 ha. Jest ono najgłębszym jeziorem 

Pojezierze Brodnickiego. Maksymalne przegłębienie wynoszące 41,6 m położone jest 

w środkowej części zbiornika. Linia brzegowa oraz morfometria dna jest silnie urozmaicona. 

Szereg przegłębień, dochodzących do 20 m głębokości, pooddzielane są od siebie wyraźnymi 

progami. W północnej części misy jeziornej jeden z progów tworzy wyspę o powierzchni 

około 0,2 ha. Strefa litoralu, z wyjątkiem południowego brzegu, jest łagodnie opadająca 

w kierunku dna. Jezioro posiada szereg dopływów, z których najbardziej istotnym jest 

Cisówka prowadząca wody z jeziora Cichego, uchodząca w północnej części misy. 

Odpływ wód następuje w kierunku wschodnim, ku jeziorze Strażym. Całkowita wymiana 

wody w jeziorze następuje co około 5 lat, co jest wartością korzystną z punktu obiegu 

hydrologicznego. Wahania poziomu wód jeziora Zbiczno są niewielkie. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 7,5 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2,1 >II 

% O2 w hypolimnionie 11,4 I-II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 337 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,77 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,03 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 11,7 1 

V jez./L [tyś.m3/m] 2,03 2 

Stratyfikacja wód [%] 34,8 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,05 1 

Wymiana wody (%) 22 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,4 1 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  1,29 

Kategoria I – Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,32 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolniczo-leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Jezioro Zbiczno jest jednym z niewielu zbiorników cechującym się podatnością na degradację 

odpowiadającą najkorzystniejszej - I kategorii. Cechy morfometryczne, hydrologiczne i 

zlewniowe ograniczają w znaczący sposób wpływy z zewnątrz. Ze względu na znaczną 
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głębokość jeziora Zbiczno wykształca się pełna stratyfikacja termiczno-tlenowa 

a jego wody ulegają wymieszaniu dwa razy do roku. Epilimnion cechuje się niskim 

obciążeniem substancją biogenną, co skutkuje niską produktywnością biologiczną wód. 

Wartość chlorofilu „a” wskazuje na II klasę jakości wód. Niestety wielkość produkcji 

pierwotnej nie koreluje z miąższością strefy fotycznej. Stosunkowo dobre warunki tlenowe 

w hypolimnionie ograniczają intensyfikację procesu wewnętrznego wzbogacania wód 

w fosforany. Jezioro Zbiczno w okresie od 1960 do 2004 roku badane było sześciokrotnie. Na 

podstawie analizy wieloletnich stężeń podstawowych parametrów troficznych, 

można stwierdzić powolną, lecz systematyczną poprawę jakości wód jeziora. 

Najbardziej zauważalna poprawa odnotowana jest w przypadku stężeń fosforu ogólnego. 

Gospodarka rybacka rybacka na jeziorze Zbiczno jest prowadzona, a jego wody zaliczone 

zostały do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
290,4 2613,63 87,12 15,67 40,17 31,02 

Lasy  1169,25 1753,87 116,92 63,09 26,96 41,63 

Łąki  i pastwiska 112,9 338,7 22,58 6,09 5,21 8,04 

Zbiorniki wodne 234,86 - - 12,67 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 45,77 137,3 9,15 2,47 2,11 3,26 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 128,9 1662,81 45,12 

 

25,56 16,06 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 6506,32 280,89 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,22 5,05 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,22 5,05 
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Ponad 60% powierzchni zlewni jeziora Zbiczno zajmują lasy. Pola uprawne występują płatami 

w różnych jej częściach. Z tych dwóch rodzajów użytkowania terenu pochodzi znacząca 

składowa allochtonicznego ładunku biogenów. Jednak ze względu na stosunkowo małe 

przepływy cieków dochodzących do jeziora i dobrze rozwiniętą strefę buforową roślinności 

wokół zbiornika, większa część ładunku nie dostaje się do wód jeziora. Gospodarka ściekowa 

na terenie zlewni oparta jest o system szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz sieć 

kanalizacyjną odprowadzającą ścieki na oczyszczalnię w miejscowości Brodnica.                        

W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Zbiczno występują dwa duże ośrodki wypoczynkowe, 

których łączna baza noclegowa opiewa na około 350 miejsc. Presję stanowić może również 

rozwijająca się zabudowa letniskowa wzdłuż południowego brzegu jeziora oraz pola 

biwakowe. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Zbiczno, na podstawie badań monitoringowych wykonanych w 2004 

roku, odpowiadają dobremu stanowi ekologicznemu. Zauważalny spadek obciążenia wód 

związkami fosforu, może świadczyć o początkach procesu reeutrofizacji. Spadek koncentracji 

biogenów w wodach jeziora związany jest z ograniczeniem dostawy allochtonicznej 

substancji z terenu zlewni. Sprzyjające warunki morfometryczne oraz hydrologiczne, przy 

zachowanej równowadze ekosystemów zlewnio, umożliwiają osiągnięcie stanu mezotrofii 

wód jeziora Zbiczno w bardzo krótkim czasie. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

3) Zakaz stosowania zanęt przy połowach wędkarskich 

4) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

5) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

6) Bieżące kontrole gospodarki ściekowej w zlewni bezpośredniej opartej o zbiorniki 

bezodpływowe. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Brak wskazań 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy. 
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Jezioro  ZWINIARZ  

ID  20154 

ID hydrograficzne  286842 

 

Lokalizacja: 53°28`36" N, 19°50`54" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     52,72 ha 

Głębokość maks.    5,5m 

Głębokość średnia    2,6m 

Objętość     1395,2 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,87km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Zwiniarz jest jeziorem odpływowym. Wypływa z niego niewielki ciek o nazwie 

Struga, uchodzący do rzeki Wólka będącej dopływem Welu. Kształt jeziora jest zbliżony do 

odwróconej litery „s”, silnie wydłużony z północnego wschodu na południowy zachód. 

Długość jeziora wynosi około 2,2km, zaś szerokość osiąga niewiele ponad pół kilometra. 

Dno jeziora jest muliste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora, nie zidentyfikowano również 

poborów w jego zlewni.  

 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Zwiniarz.  Na 

podstawie dostępnych informacji można jednak przypuszczać, że nie spełnia ono warunków 

stanu dobrego – jest zeutrofizowane i występują w nim zakwity glonów. Jednak z informacji 

Urzędu Gminy w Lubawie wynika, że woda w jeziorze jest przejrzysta, dobrej jakości. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,6 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,26 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 6,02 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

480,82 4327,41 144,25 61,30 80,03 76,18 

Lasy  235,25 352,87 23,52 29,99 6,53 12,42 

Łąki  i pastwiska 15,63 46,89 3,13 1,99 0,87 1,65 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 52,72 680,09 18,45 

 

12,58 9,74 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 5407,26 189,35 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 0,36 10,26 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,36 10,26 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową rozproszoną – 61%, zaś 

prawie cała pozostała część to lasy. Z gruntów ornych pochodzi największa część ładunku 

biogenów produkowanych w zlewni – 80% azotu oraz 76% fosforu. 

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest podobne.  Na ortofotomapie 

wokół jeziora widoczne są pola dochodzące niemal do brzegu jeziora.  

Bezpośrednio nad jeziorem, na jego zachodnim brzegu leży wieś Zwiniarz, której 

zabudowania dochodzą do samego jeziora. Z kolei w pobliżu północnego krańca leży wieś 

Łążyn, której najbliższe zabudowania również leżą blisko brzegu. Zgodnie z informacją 

Urzędu Gminy zabudowa nad jeziorem nie jest skanalizowana. 

Do jeziora nie są odprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie zidentyfikowano 

również takich zrzutów w jego zlewni. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Zwiniarz. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może 

nie spełniać wymagań stanu dobrego. Zagospodarowanie jego zlewni jest niekorzystne. 

Grunty orne pokrywające dużą część  jej powierzchni i położone bezpośrednio nad jeziorem 

są niewątpliwym zagrożeniem z uwagi na zanieczyszczenie substancjami biogennymi. 

Nieskanalizowana zabudowa mieszkaniowa nad jeziorem również jest istotnym zagrożeniem 

dla jego stanu. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni całkowitej jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni  jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 
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b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  ŻALSKIE 

ID  20211 

ID hydrograficzne 289423 

 

Lokalizacja: 53°00,9'N, 19°19,2'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Drwęcy (GD03), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     162,5 ha  

Głębokość maksymalna  17,0 m 

Głębokość średnia   7,5 m    

Objętość    12184,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 2580,68 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Żalskie posiada powierzchnię 162,5 ha. Składa się ono z dwóch połączonych 

ze sobą rynien polodowcowych. Na początku zachodniej rynny znajduje się maksymalne 

przegłębienie jeziora, wynoszące 17,0 m. Dalsza część rynny posiada silnie urozmaicone dno, 

głęboczki dochodzące do 10 m głębokości porozdzielane są od siebie wyraźnymi progami. 

Strefa litoralu jest wąska i stromo pochylona w stronę dna. Wschodnia rynna cechuje się  

okrągłym kształtem i silnie rozwiniętą strefą litoralu. Jego maksymalna głębokość wynosi 

15 m. Główny dopływ jeziora Długiego – rzeka Ruziec – przepływa przez wschodni basen 

jeziora. Sezonowo prowadzące wody mniejsze dopływy uchodzą w krańcowej części 

głębszego basenu. Całkowita wymiana wód zmagazynowanych w misie jeziornej zajmuje 

około 3 lat, co jest wartością korzystną z punktu obiegu hydrologicznego wód. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 21,2 IV 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,6 >II 

% O2 w hypolimnionie 2,8 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 427 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,81 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,08 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
słaby 

 
Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 7,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,38 3 

Stratyfikacja wód [%] 7,3 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,06 1 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,2 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 
 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,52 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia 1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania 

jeziora 

 

Podatność jeziora Długiego na degradację odpowiada dobrej – II kategorii na degradację. 

Najkorzystniejszymi cechami były wielkość powierzchni dna zdolnego do wewnętrznego 

zasilania wód w substancje biogenne oraz niewielka wymiana wód. Na obniżenie końcowej 

oceny miał wpływ brak pełnej stratyfikacji wód. Na przestrzeni 16 lat badań 
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monitoringowych jakość wód jeziora Żalskiego nie ulega znaczącej zmianie. Eutroficzne wody 

jeziora cechują się wysokim obciążeniem związkami fosforu, warunkującymi wzmożoną 

produktywność biologiczną wód. Odzwierciedla się ona nadaniem, na podstawie wyników 

monitoringowych z 2002 roku, słabego stanu ekologicznego wód. Systematycznej poprawie 

ulega stężenie związków organicznych oraz azotu całkowitego w warstwie powierzchniowej. 

Słabszą jakością wód cechuje się wschodnie ploso jeziora Długiego, będące pod większą 

presją wód głównego dopływu – rzeki Ruziec. Gospodarka rybacka na jeziorze jest 

prowadzona, a jego wody zaliczone zostały do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
1890,78 17017,03 567,23 73,27 84,67 82,22 

Lasy  101,75 152,62 10,17 3,94 0,76 1,47 

Łąki  i pastwiska 102,09 306,28 20,42 3,96 1,52 2,96 

Zbiorniki wodne 311,17 - - 12,06 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 174,88 524,65 34,98 6,78 2,61 5,07 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 162,5 2096,25 56,88 

 

10,43 8,24 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła 0,29 0,23 0 0,03 

Suma [kg/rok] 20097,14 689,91 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,42 12,37 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,42 12,37 

 

Zlewnia jeziora Długiego zdominowana jest przez grunty orne, zajmujące niespełna 3/4 jej 

powierzchni. Znaczącą część obszaru zlewni całkowitej zajmują jeziora. W skład górnej części 

zlewni jeziora Długiego wchodzą jeziora Żalskie Małe, Kleszczyńskie i Ostrowickie. 

Na obszarze zlewni całkowitej jeziora brak jest znaczących punktowych źródeł 
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zanieczyszczeń. Zrzut wód opadowych do jeziora Ostrowickiego nie ma wpływu na jakość 

wód jeziora Długiego. Presję na jakość wód stanowić może natomiast zabudowa wsi Żale, 

na terenie której gospodarka ściekowa opiera się o system zbiorników bezodpływowych. 

Strome nachylenie skłonów jeziora w okolicach północnych brzegów jeziora, intensyfikuje 

spływ powierzchniowy materii allochtonicznej z terenu zlewni bezpośredniej. 

Strefa buforowa roślinności wokół jeziora jest silnie rozbudowana jedynie wzdłuż 

południowego brzegu. Podstawowym źródłem dostarczania do wód jeziora Długiego 

allochtonicznej substancji biogennej jest skoncentrowany spływ obszarowy z północnej 

części zlewni rzeką Ruziec. Wykorzystanie do celów rekreacji wód jeziora jest znikome 

i skupia się formie nielicznych domków letniskowych. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Żalskie, mimo dobrej podatności na degradację, cechuje się wodami 

należącymi do słabego stanu ekologicznego. Związane jest to z intensywnym użytkowaniem 

rolniczym jego zlewni. Allochtoniczny ładunek biogenów, dostarczanych za pomocą 

skoncentrowanego spływu wód dopływami powierzchniowymi, odpowiedzialny jest wysoki 

poziom trofii wód. Zdolności samoregulacyjne jeziora nie są w stanie zrównoważyć presji 

antropogenicznej z terenu zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

2) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

3) Rozbudowa szaty roślinnej na stromych zboczach rynny jeziornej, 

4) Preferowanie struktury gatunkowej ichtiofauny sprzyjającej utrzymaniu wysokiej 

jakości wód 

5) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

 Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt 

wymagających pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Stan jeziora jest stanem stabilnym 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia Brdy (GD04) 
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Jezioro  BIAŁE 

ID  20383 

ID hydrograficzne 2925459 

 

Lokalizacja: 53°41,1'N, 17°58,8'E 

 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     52,05 ha  

Głębokość maksymalna  9,8 m 

Głębokość średnia   4,0 m    

Objętość    2161,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 5188,73 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Białe posiada powierzchnię 52,05 ha i objętość toni wodnej na poziomie 

2161,5 tys. m3. Wysłużony równoleżnikowo kształt misy jeziornej posiada maksymalna 

długość  1720 m, przy szerokości 390 m. Strefa litoralu łagodnie przechodzi w płaskie dno. 

Maksymalne przegłębienie (9,8 m) zlokalizowane jest w jego środkowej części. Jezioro 

zasilane jest wodami Bielskiej Strugi, płynącej po terenach sandru Brdy oraz kilkoma 

mniejszymi dopływami prowadzących wody z terenów typowo leśnych. Wody jeziora ulegają 

całkowitej wymianie co około 1,5 miesiąca, co jest wartością zdecydowanie niekorzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 76 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,9 >II 

O2 nad dnem 0,2 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 304 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,37 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,54 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 4 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,49 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  - - 

Wymiana wody (%) 850 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 37,3 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,29 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-rolniczo-

leśna 
0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

Jezioro Białe wykazuje cechy zbiornika polimiktycznego. Umożliwia to swobodne krążenie 

wód w całej objętości jeziora, co podnosi w znacznym stopniu produktywność wód. 

Powierzchniowa warstwa wód wykazuje cechy przetlenienia w wyniku intensywnego 

rozwoju fitoplanktonu, natomiast warstwy naddenne, cechują się znaczącym odtlenieniem. 
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Wody jeziora Białego obciążone są dużą dawką azotu amonowego. Pochodzi on 

z odwodnienia licznych terenów torfowych położonych w górnej części zlewni. 

Leśny charakter zlewni wyklucza migrację zanieczyszczeń typu obszarowego, m.in. azotu 

azotanowego. Niska zawartość związków fosforu w okresie letnim związana jest 

z wbudowaniem, go w komórki fitoplanktonu. Natomiast wysokie stężenia fosforanów 

w warstwie naddennej związane są z występowaniem deficytów tlenowych sprzyjających 

jego uwalnianie z osadów. Stężenia chlorofilu „a” skazują wody jeziora Białego jako wysoce 

produktywne. Związana jest z tym niewielka miąższość warstwy fotycznej. Ocena wód jeziora 

Białego, na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 1999 roku, wskazuje na 

zły stan ekologiczny. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
110,9 998,06 33,27 2,14 9,55 5,22 

Lasy  3829,5 5744,25 382,95 73,8 54,97 60,14 

Łąki  i pastwiska 863,62 2590,85 172,72 16,64 24,8 27,12 

Zbiorniki wodne 217,9 - - 4,2 - - 

Środowiska podmokłe 37,34 56,01 3,73 0,72 0,54 0,59 

Ugory 129,47 388,41 25,89 2,5 3,72 4,07 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 52,05 671,45 18,22 

 

6,43 2,86 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 10449,03 639,79 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,23 20,07 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,23 20,07 

 

Zlewnia jeziora Długiego zdominowana jest przez lasy (ponad 70%). Jednak ze względu 

na dużą powierzchnię zlewni całkowitej ładunek biogenów dostarczanych z jej terenu 
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za pomocą głównego dopływu – Bielskiej Strugi - jest istotny. Większość linii brzegowej misy 

jeziornej sąsiaduje z zadrzewieniami, toteż powierzchniowy spływ materii allochotonicznej 

jest praktycznie wyeliminowany. Dużą składową stanowi materia humusowa doprowadzona 

dopływami. W zlewni jeziora Białego nie odnotowano punktowych źródeł zanieczyszczeń, 

a gospodarka ściekowa jest uregulowana. Turystyczne wykorzystanie wód jeziora Białego 

jest ograniczone przez lasy porastające najbliższe okolice jeziora. 

 

Ocena końcowa 

 Jezioro Białe należy zaliczyć do zbiorników o widocznych, zaawansowanych procesach 

wzrostu trofii. Żyzność wód spowodowana jest przyczynami naturalnymi. Związane są one 

przede wszystkim z dostawą substancji humusowej z dopływem Bielskiej Strugi. 

Cykl przemian, jakim związki te podlegają w wodach powierzchniowych prowadzi do zjawiska 

humoeutrofizacji, dającego efekt identyczny jak eutrofizacja wywołana przez źródła 

antropogenne. Z tego względu wszystkie zabiegi związane z regulacją koryta rzeki powyżej 

jeziora, powinny do minimum ograniczyć uciążliwość migracji dodatkowych ładunków 

substancji humusowych. Z kolei zasilania pozostałymi ciekami z racji dobrej jakości ich wód, 

może wywoływać pozytywne reakcje w jeziorze. Z uwagi na niewielką objętość przepływów 

są one jednak ograniczone tylko do niewielkiego rejonu. Końcowa ocena jakości wód, zgodna 

z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wskazuje na zły stan ekologiczny. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

Brak wskazań 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, miktyczny typ jeziora, zdecydowanie leśny 

charakter zlewni oraz rodzaj osadów dennych stan eutrofii jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  BORZYSZKOWSKIE 

ID  20313 

ID hydrograficzne  292322110 

 

Lokalizacja: 54o01’59,6’’N, 17o21’32,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     94,23 ha 

Głębokość maks.    31,0 m 

Głębokość średnia    7,7 m 

Objętość     8,076 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  17,05 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to zbiornik bezodpływowy. Leży na granicy działów wodnych rzek Słupi i Brdy, 

z kierunkiem spływu do zlewni Brdy. Jest akwenem pochodzenia polodowcowego, silnie 

rozczłonkowanym, o kształcie wydłużonym w kierunku wschód-zachód. Stoki jego misy są 

strome, a dno znacznie zróżnicowane, z licznymi zagłębieniami i płyciznami. Zbiornik ten nie 

jest zasilany wodami powierzchniowymi (brak dopływów). Wody jeziora wykorzystywane 

są do celów przemysłowych przez Bydgoskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Zakład 

Górniczy w m-ci Ostrowite. Pobór wody nie wpływa znacząco na poziom lustra wody. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jego stan ekologiczny 

jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się podwyższoną produkcją 

biologiczną. Poziom biogenów i rozpuszczonych substancji nieorganicznych odpowiadał 

dobrej jakości wody (wody powierzchniowe). Wody akwenu były słabo natlenione, deficyt 

tlenu występował już w dolnej warstwie metalimnionu. Warstwy przydenne były wyraźnie 

gorszej jakości, z uwagi na wysoki poziom związków fosforu. Skład i liczebność planktonu 

były typowe dla wód nieznacznie zanieczyszczonych strefy β-mezosaprobowej. 

W ciągu 13 lat klasa czystości wód wg SOJJ nie uległa zmianie. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 9,9 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 3,4 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 262 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,17 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,025 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,7 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,97 3 

Stratyfikacja wód [%] 13,3 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,10 1 

Wymiana wody (%) 10 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,4 1 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  1,86 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Powierzchnia zlewni całkowitej zajmuje 17,05 km2. Otoczenie jeziora to przede 

wszystkim grunty orne (64%) i lasy, które zajmują 29% powierzchni. Tereny rolnicze 

przylegają bezpośrednio do jeziora (10 m od brzegu). Są to grunty orne, użytki zielone, 

pastwiska i nieużytki zielone. Prowadzi się wypas bydła. Na polach stosowane są nawozy 

sztuczne w ilości 160 kg NPK/ha. Dno zbiornika porasta moczarka kanadyjska oraz duże ilości 

ramienic i wywłócznika. Tworzą one rozległe łąki (25% dna). Brzegi jeziora są łagodne i łatwo 

dostępne. Wysokość skarp nie przekracza 3 m. Roślinność wynurzona jest uboga i występuje 

w niewielkich ilościach: sit i turzyce w strefie przybrzeżnej jeziora oraz trzcina pospolita na 

obrzeżach wysp. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, było ono zarybiane sieją 

i sielawą. Nie prowadzi się regularnych odłowów, a jedynie na własne potrzeby dzierżawców. 

Na północno-wschodnim brzegu zlokalizowana jest wieś Borzyszkowy, pojedyncze 
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zabudowania wsi znajdują się także w zachodniej części zlewni jeziora. Wieś nie jest 

skanalizowana, ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone 

do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w m-ci Upiłka. Około 1 km od jeziora znajduje się 

wieś Ostrowite i Zakład Górniczy pobierający wodę z jeziora. Jezioro jest wykorzystywane do 

celów rekreacyjnych. Na zboczu północno-zachodniego brzegu usytuowany został niewielki 

ośrodek wypoczynkowy (na ok. 25 osób) oraz kąpielisko z pomostem i plażą. Ponadto nad 

jeziorem zlokalizowane są dwa kempingi, rozproszona zabudowa indywidualna 

i gospodarstwa agroturystyczne na około 30 miejsc. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych. Plaże stanowią około 0,2% długości linii brzegowej i są rozproszone. Plany 

przewidują budowę 30 domków letniskowych, obowiązuje zakaz budowy w odległości 

mniejszej niż 100 m od linii brzegowej. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków ze źródeł 

punktowych. Wody pobierane przez Zakład Górniczy do płukania kruszywa spływają 

grawitacyjnie do okolicznych oczek wodnych, poza zasięgiem zlewni całkowitej jeziora. 

Jezioro znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Głównym źródłem ładunków 

azotu i fosforu powstających w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej 

(66% N i 64% P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny (27% N i 21% P).  

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

329,55 2965,98 98,87 63,9 65,7 64,2 

Lasy  151,31 226,97 15,13 29,3 5,0 9,8 

Łąki  i pastwiska 34,68 104,04 6,94 6,7 2,3 4,5 

Opad atmosferyczny 94,23 1215,60 32,98 - 26,9 21,4 

Suma [kg/rok] 4512,58 153,91 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,163 4,79 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,163 4,79 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jego stan ekologiczny 

jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). W ciągu 13 lat klasa czystości wód wg SOJJ nie uległa 

zmianie. Otoczenie jeziora to przede wszystkim grunty orne (64%). Tereny rolnicze przylegają 

bezpośrednio do jeziora (10 m od brzegu). Prowadzi się wypas bydła. Na polach stosowane 

są nawozy sztuczne w ilości 160 kg/ha. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, 

było ono zarybiane sieją i sielawą. Nie prowadzi się regularnych odłowów. Na północno-

wschodnim brzegu zlokalizowana jest wieś Borzyszkowy, pojedyncze zabudowania wsi 

znajdują się także w zachodniej części zlewni jeziora. Około 1 km od jeziora znajduje się wieś 

Ostrowite i Zakład Górniczy pobierający wodę z akwenu. Jezioro jest w umiarkowanym 

stopniu wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Ścieki z gospodarstw wiejskich 

i z zabudowy rekreacyjnej gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do 

oczyszczalni w m-ci Upiłka. Plaże stanowią około 0,2% długości linii brzegowej i są 

rozproszone. Plany przewidują budowę 30 domków letniskowych, obowiązuje zakaz budowy 

w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków ze 

źródeł punktowych. Wody pobierane przez Zakład Górniczy do płukania kruszywa spływają 

grawitacyjnie do okolicznych oczek wodnych, poza zasięgiem zlewni całkowitej zbiornika. 

Jezioro znajduje się na obszarze chronionym. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu 

powstających w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (66% N i 64% P). 

Znaczny udział ma także opad atmosferyczny (27% N i 21% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej,     

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk (Załącznik 1) rolniczych na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu:  

7-8 lat. 
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Jezioro  BRZEŹNO  

ID  20331 

ID hydrograficzne  2923621  

 

Lokalizacja: 53°57`29" N, 17°48`24" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     66,27 ha 

Głębokość maks.    9,7 m 

Głębokość średnia    4,4 m 

Objętość     3146,9 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  11,54km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Brzeźno jest rynnowym  jeziorem odpływowym, wypływa z niego rzeka 

Młosina. Kształt jeziora jest wydłużony z południa na północ. Długość jeziora wynosi niewiele 

ponad 2 km, natomiast szerokość około 500 metrów.  

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy na jeziorze występują niewielkie wahania poziomu wód, 

spowodowane przyczynami naturalnymi. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Brzeźno.  Zgodnie 

z informacją pozyskaną od Urzędu Gminy woda w jeziorze jest przejrzysta, dobrej jakości. 

Jednak jest to jedynie ocen subiektywna, ze względu na brak badań monitoringowych. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,4 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,57 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,88 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

5,18 46,62 1,55 0,45 1,72 1,07 

Lasy  958,41 1437,61 95,84 83,09 53,05 65,95 

Łąki  i pastwiska 123,63 370,90 24,73 10,72 13,69 17,02 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 66,27 854,88 23,19 

 

31,55 15,96 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2710,01 145,32 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,22 4,09 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,22 4,09 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 83%. Praktycznie 

nie występują tu grunty orne, zaś łąki i pastwiska to jedynie 11% powierzchni zlewni. 

To z terenów leśnych pochodzi największa część ładunku biogenów produkowanych 

w zlewni. Jednakże znaczący jest również udział opadu atmosferycznego  

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest nawet korzystniejsze – prawie 

cały jej obszar pokrywają lasy, zaledwie 3% to łąki. 

Nad jeziorem nie ma żadnych miejscowości, jest natomiast zabudowa letniskowa – ośrodek 

wypoczynkowy, gospodarstwa agroturystyczne oraz zabudowa indywidualna. Ścieki z tej 

zabudowy są wywożone na oczyszczalnię. 

Do jeziora nie są odprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie zidentyfikowano 

również takich zrzutów w jego zlewni.  

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Brzeźno. Jednakże dostępne informacje oraz zagospodarowanie zlewni pozwalają 

przypuszczać, iż stan jeziora może spełniać wymagania stanu dobrego. W celu utrzymania 

dobrego stanu wód konieczne jest zminimalizowanie istniejących oddziaływań a także należy 

ograniczenie powstawanie nowych. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

3) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci   

Natura2000 – PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  BYSŁAWSKIE 

ID  20410 

ID hydrograficzne 292721 

 

Lokalizacja: 53°30,6'N, 17°59,4'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     69,0 ha  

Głębokość maksymalna  28,5 m 

Głębokość średnia   10,2 m    

Objętość    7031,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1849,07 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Bysławskie posiada powierzchnię 69 ha. Składa się ono z dwóch połączonych 

ze sobą rynien polodowcowych. Wschodnia – dłuższa, posiada maksymalne przegłębienie 

28,5 m, zachodnia rynna osiąga maksymalną głębokość 23,4 m. Oba baseny charakteryzują 

się wąską i silnie opadającą strefą litoralu. Ich formy dna są urozmaicone licznymi progami. 

Całkowita wymian wód w misie jeziora zajmuje około 2,5 roku, co jest wartością bardzo 

korzystną. 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

581 
 

2. Ocena jakościowa  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 10,2 1 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,05 3 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% grunty orne 3 

Średnia  2,2 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 8,63 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

 i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Jezioro Bysławskie cechuje się podatnością na degradację odpowiadającą II kategorii. 

Niekorzystnie przedstawia się sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej jeziora oraz 

długość linii brzegowej mająca z nią kontakt. Znaczna głębokość średnia jeziora oraz cechy 

hydrologiczne wpływają na polepszenie oceny kategorii podatności. Jezioro nie było objęte 

monitoringiem, jednak wnioskować można o znaczącym obciążeniu wód jeziora materią 

mineralną i biogenną z terenu zlewni. Gospodarka rybacka na jeziorze Bysławskim jest 

prowadzona, a zaliczone zostało one do typu karpiowatego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

582 
 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
893,22 8039,01 267,97 48,31 43,17 14,22 

Lasy  588,18 882,27 58,82 31,81 4,74 3,12 

Łąki  i pastwiska 230,99 692,98 46,2 12,49 3,72 2,45 

Zbiorniki wodne 82,35 - - 4,45 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 54,32 162,96 10,86 2,94 0,88 0,58 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 69 890,1 24,15 

 

4,78 1,28 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 7954 1476 42,71 78,34 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 18621,32 1884 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,59 15,46 

Ze źródeł punktowych 2,14 11,53 

Suma [g/m2rok] 2,73   26,99 

 

Presja na jakość wód jeziora Bysławskiego wynika z nałożenia na siebie dwóch czynników: 

rolniczego użytkowania zlewni oraz dostarczania sporej dawki substancji biogennej 

z oczyszczalni Lubiewo-Bysław. Dawka substancji biogennych pochodzenia agralnego 

stanowi ponad 40% całkowitego ładunku form azotu oraz niespełna 15% całkowitego 

ładunku związków fosforu. Jednak główna część substancji biogennych (odpowiednio ponad 

40% zw. azotu i ponad 75% zw. fosforu) dostarczana jest z procesu technologicznego 

oczyszczania ścieków. Ładunki obszarowe dostają się do misy jeziora głównie za pomocą 

spływu powierzchniowego. Fragmentaryczna i wąska strefa buforowa roślinności okalającej 

zbiornik nie powstrzymuje dostawy tych ładunków. W okolicach zabudowy nad misę jeziora 

wkracza zabudowa rekreacyjna, co stanowi kolejną presję antropogenicznego pochodzenia. 
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Ocena końcowa 

Wody jeziora Bysławskiego znajdują się pod silną presją antropogeniczną terenu 

zlewni. Stan trofi wód wynika z wieloletniej dostawy materii allochtonicznej do misy jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

2) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

3) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie naturalna strefa buforowa jest zbyt wąska, 

4) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Określenie w pozwoleniu wodno-prawnym dla oczyszczalni Lubiewo-Bysław 

oczyszczania ścieków z chemiczną eliminacja fosforu, 

2) Docelowo ścieki należy skierować poza obręb jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Po wprowadzeniu wysokosprawnego oczyszczania ścieków lub likwidacji ich zrzutu, 

wraz z działaniami ochronnymi czas powrotu do dobrego stanu powinien wynosić 5 lat. 
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Jezioro  CEKCYŃSKIE WIELKIE 

ID  20395 

ID hydrograficzne 2925923 

 

Lokalizacja: 53°33,4'N, 17°59,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     121,0 ha  

Głębokość maksymalna  27,9 m 

Głębokość średnia   9,9 m    

Objętość    11948,7 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 3621,49 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Cekcyńskie Wielkie o powierzchni 121 ha, położone jest w zlewni rzeki 

Szumionki - lewego dopływu Brdy. Tuż przed wlotem do jeziora przepływa ona przez 

mniejszy zbiornik wodny, nazywany jeziorem Cekcyńskim Małym. Misa jeziora posiada 

genezę rynnową. Dno składa się z szeregu głębokich basenów, dochodzących do ponad 20 m 

głębokości, pooddzielanymi wyraźnymi progami. Brzegi na całej długości są bardzo strome, 

a w środkowej części misy jeziornej zaobserwowano urwiskowy charakter skłonów jeziora. 

Wąska strefa litoralu pokrytego piaszczystym materiałem, ogranicza rozwój roślinności 

makrofitowej, która jest dość uboga. Najbardziej urozmaicony charakter roślinności wodnej 

odnotowano jedynie w południowej części zbiornika, tuż przy odpływie. W ciągu roku 

następuje wymiana około 70% wody zgromadzonej w misie jeziornej. Ze względu na znaczną 

głębokość jeziora, zaobserwowano liczne wypływy wód podziemnych w miejscach nacięcia 

warstwy wodonośnej przez misę jeziorną. Składowa zasilania podziemnego stanowi duży 

procent w bilansie wodnym jeziora Cekcyńskiego, co przekłada się na niewielkie zmiany 

poziomu wód. Pozostałe dopływy (nie licząc Szumionki) prowadzą nieistotną w bilansie ilość 

wody. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 21,6 IV 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,8 I-II 

% O2 w hypolimnionie 0,8 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 366 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,68 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,07 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany / słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m]  9,9 2 

V jez./L [tyś.m3/m]  1,02 3 

Stratyfikacja wód [%]  38,8 1 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,06 1 

Wymiana wody (%) 70 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% grunty orne 3 

Średnia  2 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,75 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia 1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

Jezioro Cekcyńskie Wielkie należy do jezior o umiarkowanie korzystnych cechach 

zlewniowych i morfometrycznych. Odzwierciedla się to w stosunkowo słabej – II kategorii 

podatności na degradację. Znaczna głębokość jeziora umożliwia wykształcenie się trwałej 

oraz pełnej stratyfikacji termiczno-tlenowej na wszystkich głęboczkach. Warstwy naddenne 

cechują się wysokim deficytem tlenowym, w czasie którego zachodzi proces wydzielania się 
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fosforanów z osadów dennych. Sytuacja ta miała miejsce w czasie każdego okresu 

badawczego: 1996, 2003 rok (system oceny jakości jezior) oraz w 2009 roku (monitoring 

oparty o wytyczne RDW). Powierzchniowa warstwa wód cechuje się niską żyznością, 

co odzwierciedla się niską produktywnością biologiczną i tym samym znaczną miąższością 

warstwy fotycznej. Stan sanitarny wód podczas wszystkich serii badawczych nie wzbudzał 

zastrzeżeń. Sumaryczna ocena jakości wód jeziora Cekcyńskiego, klasyfikuje je do II klasy 

czystości, zarówno podczas badań w 1996 jak i 2003 roku. Wyniki monitoringu opartego o 

zasady zgodne z RDW klasyfikuje wody jeziora Cekcyńskiego na pograniczu stanu 

umiarkowanego i słabego. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, 

a zaklasyfikowane zostało ono do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
1297,24 11675,13 389,17 35,82 66,21 51,51 

Lasy  1475,08 2212,62 147,51 40,73 12,55 19,52 

Łąki  i pastwiska 540,18 1620,53 108,04 14,92 9,19 14,3 

Zbiorniki wodne 197,62 - - 5,46 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 111,38 334,15 22,28 3,08 1,89 2,95 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 121 1560,9 42,35 

 

8,85 5,61 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła 231 46,2 1,31 6,11 

Suma [kg/rok] 17634,32 755,54 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,59 14,38 

Ze źródeł punktowych 0,03 0,19 

Suma [g/m2rok] 0,62 14,57 

 

Zlewnia jeziora Cekcyńskiego Wielkiego zdominowana jest lasy i grunty orne. Zalesienia 

położone są w górnej części zlewni. Tereny użytkowane rolniczo skoncentrowane są wokół 
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Szumionki, za pomocą której transportowane są spływem powierzchniowym do misy jeziora 

Cekcyńskiego. Ważną rolę w bilansie obiegu materii dostarczanej z terenu zlewni jest Jezioro 

Cekcyńskie Małe, które buforuje zanieczyszczenia rolnicze pochodzące z górnej części zlewni. 

Ze względu na wąską i stromą strefę litoralu roślinność wodna w postaci pasa szuwarów nie 

jest silnie rozbudowana, a pola uprawne dochodzące bezpośrednio do linii brzegowej jeziora 

eliminują pas zadrzewień mogący wychwytywać zanieczyszczenia obszarowe. Jedyny 

fragment brzegów sąsiadujący bezpośrednio z lasem, znajduje się w południowym skraju 

misy. Gospodarka ściekowa miejscowości Cekcyn, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie 

jeziora, jest uregulowana. Presję na wody jeziora Cekcyńskiego wywierać może rozproszona 

zabudowa rekreacyjna, położona głównie wzdłuż zachodniego brzegu, plaża w miejscowości 

Cekcyn oraz pole namiotowe położone w południowej części jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Cekcyńskie cechuje się stosunkowo dobrą jakością wód w porównaniu z jego 

słabą odpornością na degradację wynikającą z cech morfometrycznych i zlewniowych. 

Deficyty tlenowe naddennych warstw wód oraz autochtoniczna dostawa biogenów z osadów 

należą do naturalnych procesów obniżających ocenę jakości wód. Materia allochtoniczna 

z terenu zlewni, prowadzona w wodach głównego dopływu – Szumionki, jest skutecznie 

zatrzymywana poprzez bufor w postaci jeziora Cekcyńskiego Małego. Problem stanowi 

materia dostająca się z terenu zlewni bezpośredniej, zdominowanej przez grunty orne 

dochodzące do samych brzegów misy jeziornej. Wskazane jest wdrożenie działań 

umożliwiających pozostanie wodom jeziora Cekcyńskiego Wielkiego w stanie równowagi 

troficznej, jakie osiągnęło. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Brak działań 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe i roztopowe. 

2) Zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt 

wymagających pozwolenia zintegrowanego w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

4) Zakaz sadzowej hodowli ryb. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu.  

Nie dotyczy. 
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Jezioro  CHARZYKOWSKIE 

ID  3021 (nr katalogowy 20290) 

ID hydrograficzne  292317 

 

Lokalizacja: 53o46’43,2’’N, 17o30’09,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     1363,8 ha 

Głębokość maks.    30,5 m 

Głębokość średnia    9,8 m 

Objętość     134,5332 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  36,21 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest na wysokości 121,0 m n.p.m., w dorzeczu rzeki Brdy. Wypełnia 

ono południową część rynny glacjalnej o przebiegu NS, długości 18 km i maksymalnej 

szerokości wynoszącej 2,5 km. Rzeka Brda łączy je z jeziorami: Karsińskim, Długim i Witoczno, 

które wypełniają pozostałą część rynny. Oddzielona wyraźnym progiem część południowa 

zbiornika charakteryzuje się znacznie większymi głębokościami sięgającymi 30,5-25,0 m, 

podczas gdy głębokość maksymalna w części południowej nie przekracza 10 m. Największym 

jego dopływem jest rzeka Brda, która wpływa do północnej części akwenu od zachodu 

i wypływa w kierunku północnym do odnogi Jez. Karsińskiego (J. Długie). Jezioro zasila 

ponadto kilka mniejszych cieków, takich jak: Jarcewska Struga, Struga Siedmiu Jezior 

i Czerwona Struga (Czerwonka). Czerwona Struga odwadnia obszar o powierzchni 78,8 km2. 

Uchodzi do jeziora po jego zachodniej stronie, w okolicy osady Kopernica. Jej całkowita 

długość wynosi 16,9 km. Struga Jarcewska uchodzi do jeziora na północ od miejscowości 

Charzykowy. Jest to rzeka o długości 12 km i powierzchni zlewni wynoszącej 52,3 km2. Struga 

Siedmiu Jezior uchodzi do północnej części jeziora, w okolicy miejscowości Małe 

Swornegacie. Jest to ciek łączący kilka jezior położonych na terenie Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”. Jego zlewnia zajmuje powierzchnię 54,6 km2 i w całości znajduje się na terenie 

parku. 
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2. Ocena jakościowa 

Jezioro zalicza się do dość podatnych na degradację (II kategoria wg SOJJ). Cechą 

dodatnią, wpływającą na jakość jego wód, jest stosunkowo duża średnia głębokość 

i stratyfikacja wód. Czynnikiem korzystnym z punktu widzenia jakości wody jest także 

niezbyt duża wymiana wody w ciągu roku, zdolność wchłaniania zanieczyszczeń spływających 

z terenu zlewni i stosunkowo niski potencjalny wpływ obszaru zlewni na jezioro. Sposób 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej jest bardzo dogodny, ponieważ zdecydowaną 

przewagę stanowią w niej obszary leśne, a jezioro znajduje się na terenie chronionym. 

Zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora (grupa 4 wg Bajkiewicz-

Grabowskiej). Niebezpieczeństwo dla jakości wód południowej części akwenu stanowić mogą 

ścieki odprowadzane Jarcewską Strugą do jeziora, jak również wysoki stopień 

zurbanizowania i zagospodarowania rekreacyjnego południowo-wschodniej części jego 

brzegu. Stan ekologiczny wód jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały 

się niskim poziomem substancji organicznych i umiarkowaną zawartością substancji 

biogennych. Wody przydenne były gorszej jakości, z uwagi na występujący latem wysoki 

poziom związków fosforu. Stężenia azotu amonowego nad dnem były natomiast niskie lub 

umiarkowanie wysokie. W sezonie letnim wody wgłębne cechowało ponadto bardzo słabe 

natlenienie. Wysoki poziom tlenu utrzymywał się jedynie w warstwie epilimnionu (do 5-6 m), 

a cały hypolimnion był praktycznie pozbawiony tlenu. Wody w północnej części akwenu, 

w rejonie dopływu Brdy, różniły się od pozostałej części zbiornika. Notowano tu 

w sezonie letnim prawie trzykrotnie wyższe ilości fosforu ogólnego (podobna sytuacja miała 

miejsce w poprzednim okresie badań); występował tu również dwukrotnie wyższy udział 

fosforanów w ogólnej ilości fosforu oraz bardziej stabilny w sezonie limnologicznym poziom 

azotu (niższy wiosną). Produkcję biologiczną w zbiorniku limituje stężenie fosforu. Była ona 

wysoka wiosną i niska latem. Skład organizmów był typowy dla strefy oligo- i β-

mezosaprobowej. Osady były stosunkowo czyste. Większość z badanych metali odpowiadała 

poziomowi tła geochemicznego lub przewyższała je w niewielkim stopniu. Podwyższony 

poziom notowano dla kadmu i rtęci. W stosunku do wyników badań wykonanych w 1995 r., 

ogólna klasyfikacja wód jeziora uległa poprawie: z III na II klasę czystości. W 2003 r. wody 

zbiornika charakteryzowały się niższą zawartością substancji organicznych rozkładalnych 

biologicznie, fosforu ogólnego i azotu mineralnego. Kilkakrotnie niższy był również poziom 

fosforanów w warstwie powierzchniowej oraz związków fosforu i azotu amonowego 

w warstwie przydennej. Zawartość chlorofilu-a i przezroczystość wody nie zmieniły się.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 16,9 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,4 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 360 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,00 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,095 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 9,8 2 

V jez./L [tys.m3/m] 4,35 1 

Stratyfikacja wód [%] 29,2 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 170 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 6,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,57 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 68,5 2 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,55 1 

Spadek zlewni 11,3 2 

Obszary bezodpływowe 416 2 

Typ geologiczny zlewni gliniasto-piaszczysta z 

torfem 

1 

Typ użytkowania zlewni leśno-rolnicza z 

zabudową 

3 

Średnia  2,00 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 
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3. Ocena zlewniowa   

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 36,21 km2. Otoczenie zbiornika 

stanowią w 80% lasy, grunty orne zajmują 12% powierzchni. Nad jeziorem znajduje się kilka 

miejscowości; Funka, Charzykowy, Bachorze, Małe Swornegacie. Ich zabudowania 

usytuowane są blisko linii brzegowej zbiornika. Są one skanalizowane w 100%. Nachylona ku 

południowi powierzchnia sandrowa otaczająca jezioro zbudowana jest przeważnie 

z gruboziarnistych piasków, na których wykształciły się ubogie gleby bielicowe. Są one 

siedliskiem borów sosnowych. Na południowo-zachodnim brzegu występuje zespół kwaśnej 

buczyny niżowej. Wody Brdy i Strugi Siedmiu Jezior były dobrej jakości. Wody Jarcewskiej 

Strugi były wysoko obciążone związkami fosforu. Roślinność wodna wynurzona zajmuje 47% 

długości linii brzegowej. Roślinność zanurzona zajmuje 20% powierzchni zwierciadła wody. 

Roślinność nadwodna to występujący miejscami, dobrze rozwinięty szuwar trzcinowy, płaty 

manny mielec oraz fragmenty turzycy brzegowej, pałki szerokolistnej i wąskolistnej. Jezioro 

zaliczone zostało do typu rybackiego sielawowego. W jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka. Akwen stanowi znane centrum żeglarstwa. Uprawia się tutaj sporty motorowodne 

oraz turystykę kajakową. Wschodni brzeg jeziora został intensywnie wykorzystany pod 

zabudowę turystyczną. Znajduje się tu 18 ośrodków wypoczynkowych różnej wielkości, 

z czego większość na terenie miejscowości Charzykowy. Ponadto, istnieje tu sieć prywatnych 

hoteli i pensjonatów oraz schronisko młodzieżowe. Jest tu także sześć stałych miejsc 

biwakowych, kilka kąpielisk i ośrodków sportów wodnych. W południowo-wschodniej części 

zbiornika zlokalizowano ujęcie wody należące do PKP „Cargo” Zakład Taboru w Gdyni, Sekcja 

w Chojnicach. Jezioro stanowi odbiornik ścieków wprowadzanych przez Jarcewską Strugę. Do 

końca 2002 r., bezpośrednio do akwenu, odprowadzane były jeszcze ścieki z mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni komunalnej w miejscowości Charzykowy, eksploatowanej przez 

Spółkę Wodną „Wodociągowo-Kanalizacyjną” w Charzykowach. Od stycznia 2003 r. 

zaprzestano odprowadzania ścieków do jeziora. Są one pompowane do systemu 

kanalizacyjnego na komunalną oczyszczalnię ścieków w Chojnicach (usytuowaną w Igłach). 

Formalne przełączenie wszystkich ścieków nastąpiło w czerwcu 2003 r., po oficjalnym 

odbiorze przepompowni. Pośrednio poprzez Jarcewską Strugę wprowadzane są ścieki 

z komunalnej oczyszczalni w Igłach, eksploatowanej przez Miejskie Wodociągi w Chojnicach, 

z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Chojnicach oraz z PKP „Cargo” Zakład Taboru 

w Gdyni, Sekcja w Chojnicach (przez Chojnicką Strugę i rów melioracyjny). Komunalna 

oczyszczalnia ścieków w Igłach, eksploatowana przez Miejskie Wodociągi w Chojnicach, 

odbiera prawie 90% ścieków powstających w Chojnicach oraz ścieki przesyłane kolektorem 

z mniejszych miejscowości. W listopadzie 2001 r. zakończona została inwestycja obejmująca 

modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i systemem 

kanalizacji sanitarnej w Chojnicach. Efektem technologicznym uzyskanym dzięki 

przeprowadzonej modernizacji była redukcja substancji biogennych na drodze biologicznej, 
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szczególnie dla związków fosforu. Obecny układ technologiczny pozwala na utrzymanie 

na odpowiednio niskim poziomie w ściekach oczyszczonych zarówno azotu amonowego, 

całkowitego, jak i azotanowego. W procesie biologicznym uzyskuje się wysoką redukcję 

fosforu (do 0,1 - 0,5 mg P/l). Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach posiada 

pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie do Jarcewskiej Strugi ścieków przemysłowo-

komunalnych z oczyszczalni zakładowej oraz wód popłucznych zbieranych przez kanalizację 

deszczową. Do Jarcewskiej Strugi zakład odprowadza także (bez pozwolenia) 

nie podczyszczone ścieki opadowe z terenu utwardzonego PKP „Cargo”. Zakład Taboru w 

Gdyni, Sekcja w Chojnicach posiada, pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie do Strugi 

Chojnickiej (dopływ Jarczewskiej Strugi) przez rów melioracyjny podczyszczonych ścieków 

technologicznych i wód opadowych w ilości 39,9 dm3/s. Akwen znajduje się w granicach 

Zaborskiego Parku Krajobrazowego i w otulinie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. 

Północno-wschodni fragment obrzeża misy jeziora, od miejscowości Bachorze przylega do 

granicy parku. Głównym źródłem materii biogennej w zlewni jest zrzut ścieków ze źródeł 

punktowych (ponad 50%) oraz opad atmosferyczny (34% N i 28% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

308,97 2780,73 92,69 11,9 5,4 5,4 

Lasy  2084,77 3127,2 208,48 80,5 6,0 12,3 

Łąki  i pastwiska 196,38 589,15 39,28 7,6 1,1 2,3 

Opad atmosferyczny 1346,66 17371,97 471,33 - 33,6 27,7 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia w Igłach 27 867,2 888,5 - 53,9 52,3 

Suma [kg/rok] 51 736,21 1 700,28 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,060 1,77 

Ze źródeł punktowych 0,066 2,07 

Suma [g/m2rok] 0,126 3,84 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Cechą dodatnią 

wpływającą na jakość jego wód jest stosunkowo duża średnia głębokość i stratyfikacja wód. 

Czynnikiem korzystnym z punktu widzenia jakości wód jest także niezbyt duża wymiana 

wody w ciągu roku, zdolność wchłaniania zanieczyszczeń spływających z terenu zlewni 

i stosunkowo niski potencjalny wpływ obszaru zlewni na jezioro. Sposób zagospodarowania 

zlewni bezpośredniej jest bardzo dogodny, ponieważ zdecydowaną przewagę stanowią 

w niej obszary leśne (80%), a jezioro znajduje się na terenie chronionym. Niebezpieczeństwo 

dla jakości wód południowej części akwenu stanowić mogą ścieki odprowadzane Jarcewską 

Strugą do jeziora, jak również wysoki stopień zurbanizowania i zagospodarowania 

rekreacyjnego południowo-wschodniej części jego brzegu. Stan ekologiczny wód jest 

umiarkowany (II klasa wg SOJJ). W stosunku do wyników badań wykonanych w 1995 r. 

ogólna klasyfikacja wód jeziora uległa poprawie: z III na II klasę czystości. Zawartość 

chlorofilu-a i przezroczystość wody nie zmieniły się. Nad jeziorem znajduje się kilka 

skanalizowanych miejscowości (blisko linii brzegowej). W jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Akwen stanowi znane centrum żeglarstwa. Uprawia się tutaj sporty 

motorowodne oraz turystykę kajakową. Wschodni brzeg jeziora został intensywnie 

wykorzystany pod zabudowę turystyczną. W południowo-wschodniej części zbiornika 

zlokalizowano ujęcie wody należące do PKP „Cargo” Zakład Taboru w Gdyni, Sekcja 

w Chojnicach. Jezioro stanowi pośredni odbiornik ścieków wprowadzanych przez Jarcewską 

Strugę z komunalnej oczyszczalni w Igłach,  z PKP „Cargo” Zakład Taboru w Gdyni, Sekcja 

w Chojnicach (przez Chojnicką Strugę i rów melioracyjny). Akwen znajduje się na terenie 

chronionym. Ponad 50% materii biogennej powstającej w zlewni pochodzi ze źródeł 

punktowych, znaczny udział ma także opad atmosferyczny (34% N i 28% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z OŚ Igły,  

2) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej, letniskowej w tym biwaków, 

3) ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności),     

4) zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

6-7 lat 
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Jezioro  CIEMNO 

ID  20259 

ID hydrograficzne  2921132 

 

Lokalizacja: 53o58’31,0’’N, 17o08’15,2’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     53,28 ha 

Głębokość maks.    6,8 m 

Głębokość średnia    3,3 m 

Objętość     1,821 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  29,83 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro (na niektórych mapach pod nazwą Dymno) zostało utworzone z dwóch 

basenów połączonych ze sobą przewężeniem. Jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta, 

jedynie od zachodu jest bardziej urozmaicona (półwysep wchodzący w głąb jeziora). Jest to 

niewielki i płytki zbiornik. Jego dno pokryte jest dużą ilością mułu. Jezioro zasilane jest 

w części północnej dwoma dopływami, z których jeden jest okresowy. W części zachodniej 

znajduje się odpływ wód uchodzący do Jez. Głębokiego.  Poziom wód w jeziorze jest stabilny. 

Nie ma żadnych zapór i jazów. Nie prowadzi się prac, których następstwem jest zmiana 

poziomu wody. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest zły (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się bardzo wysoka produkcją 

biologiczną. Plankton jeziora był mocno zróżnicowany. Wiosną dominowały okrzemki, 

a latem sinice (76-96%). W całym zbiorniku występował „zakwit” sinicowy. Zdecydowaną 

większość stanowiły organizmy strefy β-mezosaprobowej. Przezroczystość wody była 

wystarczająco dobra, poziom biogenów przekraczał wartości odpowiednie dla stanu 

dobrego. 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

595 
 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. O2 nad dnem [mgO2/l] 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 95,0 V 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 1,2 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 268 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,97 > II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,330 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,3 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,4 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,3 3 

Wymiana wody (%) 370 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 11,6 3 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,14 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 29,8 km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) 

stanowią grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (46%) oraz łąki i pastwiska (36%). 

Nie jest wypasane bydło. Nad jeziorem położone są wsie Dymin i Koczała. Zabudowa 

miejscowości dochodzi do 200 m od brzegu jeziora. Miejscowości są skanalizowane. Jezioro 

nie jest odbiornikiem żadnych ścieków ze źródeł punktowych. Ścieki dowożone 

są do biologicznej oczyszczalni w m-ci Koczała. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 

rzeka Ruda. Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie (nie ma turystyki zorganizowanej 

i prywatnej zabudowy letniskowej). Nie jest prowadzona gospodarka rybacka. Brzegi jeziora 

są łatwo dostępne, łagodne, o wysokości skarp do 1 m. Zachowane są naturalne bufory 

ochronne w postaci pasa drzew i krzewów. Trzcinowisko jest średnio obfite (trzcina i pałka 

wodna). Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta. Na jeziorze gniazdują kormorany, 
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obserwowane są także bobry. Głównym źródłem ładunku materii biogennej są grunty orne 

(54% N i 48%).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

151,16 1360,40 45,35 46,4 54,3 48,0 

Lasy  43,88 65,82 4,39 13,5 2,6 4,6 

Łąki  i pastwiska 117,99 353,98 23,60 36,3 14,1 25,0 

Ugory 12,47 37,40 2,49 3,8 1,5 2,6 

Opad atmosferyczny 53,28 687,27 18,65 - 27,4 19,7 

Suma [kg/rok] 2504,86 94,47 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,177 4,70 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,177 4,70 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest zły (III klasa wg SOJJ). Otoczenie jeziora stanowią grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej (46%) oraz łąki i pastwiska (36%). Nie jest wypasane bydło. Nad 

jeziorem położone są dwie wsie. Ich zabudowa dochodzi do 200 m od brzegu jeziora. 

Miejscowości są skanalizowane. Jezioro nie jest odbiornikiem żadnych ścieków ze źródeł 

punktowych. Ścieki dowożone są do biologicznej oczyszczalni w m-ci Koczała. Odbiornikiem 

ścieków jest rzeka Ruda. Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie. Nie jest prowadzona 

gospodarka rybacka. Na brzegach akwenu zachowane są naturalne bufory ochronne 

w postaci pasa drzew i krzewów. Trzcinowisko jest średnio obfite (trzcina i pałka wodna). 

Roślinność zanurzona jest słabo rozwinięta. Na jeziorze gniazdują kormorany, obserwowane 

są także bobry. Głównym źródłem ładunku materii biogennej są grunty orne (54% N i 48%).  
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) rozpatrzenie możliwości rekultywacji poprzez inaktywację fosforu z osadów dennych, 

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

8-10 lat po wykonaniu rekultywacji. 
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Jezioro  DŁUGIE 

ID  20381 

ID hydrograficzne 292541 

 

Lokalizacja: 53°44,8'N, 18°04,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     64,00 ha  

Głębokość maksymalna  9,3 m 

Głębokość średnia   3,6 m    

Objętość    2246,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 552,89 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Długie o powierzchni 64 ha położone jest w wydłużonym zagłębieniu 

terenowym na sandrze Brdy. Morfometria misy jeziornej jest słabo urozmaicona. Występuje 

tylko jedno przegłębienie o głębokości maksymalnej 9,3 m, reszta dna jest stosunkowo 

płaska i zdecydowanie płytsza. Powyżej jeziora swój początek bierze Bielska Struga, 

nazywana w górnym biegu Zwierzynką. Ten okresowo płynący ciek, prowadzący wodę 

głównie w miesiącach wilgotnych, wpływa do jeziora w jego północnej części. Uchodzi 

po przeciwległej stronie i odprowadza wody do jeziora Okrągłego. Całkowita wymiana wody 

w misie  następuje co około 9 miesięcy, co jest wartością korzystną ze względu na podatność 

jeziora na degradację. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 30,3 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1 I-II 

O2 nad dnem 0,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 278 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,64 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,1 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,6 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,49 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,21 3 

Wymiana wody (%) 70 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,71 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,8 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia 1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

 i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

 

Jezioro Długie cechuje się słabą – III kategorią podatności na degradację. W szczycie okresu 

wegetacyjnego w naddennej warstwie wód następuje resuspencja związków fosforu w czasie 

warunków aerobowych. Warstwa zasobna w tlen posiada miąższość jedynie 3 m na całej 

powierzchni zbiornika, co jest stanem wyjątkowo niekorzystnym. Zasobność 
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powierzchniowej warstwy wód w substancje biogenne umożliwiło bujny rozwój organizmów 

fitoplanktonowych, głównie sinic. Powoduje, to ograniczenie przezroczystości wód do około 

1 m. Wartość chlorofilu „a” klasyfikuje wody jeziora Długiego do umiarkowanego stanu 

ekologicznego. Analizując czasowe zmiany poszczególnych wskaźników uwzględnianych 

w ocenie, można stwierdzić polepszenie się stanu troficznego wód w 2003 roku, w stosunku 

do poprzednich serii monitoringowych.  

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
36,41 327,73 10,92 6,59 16,54 12,34 

Lasy  375,17 562,76 37,52 67,86 28,4 42,38 

Łąki  i pastwiska 85,49 256,48 17,1 15,46 12,94 19,32 

Zbiorniki wodne 52,89 - - 9,57 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 2,92 8,77 0,58 0,53 0,44 0,66 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 64 825,6 22,4 

 

41,67 25,3 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 1981,33 88,52 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,14 3,1 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,14 3,1 

 

Zlewnia jeziora Długiego zdominowana jest przez lasy. W związku z tym ładunek biogenów 

dostarczanych z jej terenu jest stosunkowo niewielki. Dodatkowy bufor przechwytujący 

materię allochtoniczną z terenu zlewni stanowi szeroki pas trzcin otaczający  zbiornik – 

głównie jego południową część. Presję może wywierać jedynie zabudowa wsi Krąg, leżącej 

bezpośrednio nad jeziorem oraz ośrodek wypoczynkowy położony na jego zachodnim 

brzegu. Posiada on uregulowaną gospodarkę wodnościekową, toteż oddziaływuje on na 
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jezioro jedynie pod względem wykorzystania wód do celów rekreacji. Zagrożenie dla 

stabilnego stanu troficznego wód może wprowadzać fragmentaryzacja pasa trzcin w części 

północnej jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Podczas badań monitoringowych przeprowadzonych w 2003 roku jezioro Długie 

osiągnęło umiarkowany stan ekologiczny wód. Mimo niewielkiej dostawy substancji 

biogennych z terenu zlewni, jezioro posiada już dużą dawkę zakumulowaną w osadach. 

Polimiktyczny charakter misy jeziornej ułatwia autochtoniczną dostawę substancji 

pokarmowych dla fitoplanktonu. Wzrost żyzności wód ogranicza przezroczystość wód, a tym 

samym zmniejsza powierzchnię siedliskową dla makrofitowej roślinności zanurzonej. 

Polepszenie się wartości podstawowych wskaźników uwzględnianych w klasyfikacji wskazuje, 

że jezioro znajduje się w stanie względnej równowagi fizykochemicznej i biologicznej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

2) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest wynikiem naturalnych procesów wzrostu trofii, jest stanem 

stabilnym.  
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Jezioro  DYBRZK 

ID  20362 

ID hydrograficzne  2923959 

 

Lokalizacja: 53o50’43,5’’N, 17o36’25,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     225,46 ha 

Głębokość maks.    19,0 m 

Głębokość średnia    8,8 m 

Objętość     18,9559 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   1753,31 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Zbiornik wraz z jeziorami Łąckim i Kosobudno tworzą zwarty kompleks jezior leżących 

na ciągu rzeki Brdy. Wypełniają one dno rynny subglacjalnej biegnącej z kierunku północno-

zachodniego ku południowo-wschodniemu. Charakter zlewni oraz cechy morfometryczne 

poszczególnych akwenów są podobne. Jezioro zasila rzeka Brda płynąca z Jez. Łąckiego oraz 

Czernicki Rów dopływający z północy z okolic Żabna, a uchodzący w rejonie miejscowości 

Czernica. Czernicki Rów – ciek o długości 7,5 km, średnim spadku 1,93%o - odwadnia obszar 

o powierzchni 9 km2. Powyżej jego ujścia znajduje się młyn. Odpływ z jeziora stanowi rzeka 

Brda wpływająca do Jez. Kosobudno. Poziom wód zbiornika jest stabilny, nie ma na nim 

budowli hydrotechnicznych. 

 

2. Ocena jakościowa 

Zbiornik zalicza się do dość podatnych na degradację (II kategoria wg SOJJ). Cechą 

dodatnią, wpływającą na jakość jego wód, jest stosunkowo duża średnia głębokość 

i stratyfikacja wód. Natomiast czynnikami niekorzystnymi z punktu widzenia jakości wody są: 

duża wymiana wód w ciągu roku, słaba zdolność wchłaniania zanieczyszczeń spływających 

z terenu zlewni oraz znaczny potencjalny wpływ obszaru zlewni na jezioro. Sposób 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej jest jednak bardzo dogodny. Zdecydowaną 

przewagę stanowią w niej tereny leśne, a udział terenów rolniczych jest minimalny. Wody 

dopływów były dobrej jakości. Stan ekologiczny wód zbiornika jest umiarkowany, z tendencją 
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do słabego (II klasa wg SOJJ). Charakteryzowały się one niską bądź umiarkowaną zawartością 

związków biogennych, niewielką ilością materii organicznej i rozpuszczonych substancji 

nieorganicznych. Warstwa metalimnionu sięgała 6 m głębokości i była bardzo dobrze 

natleniona. Śladowe ilości tlenu występowały jeszcze do głębokości 11 m, a cała warstwa 

hypolimnionu była już całkowicie odtleniona. Deficyt tlenu był przyczyną uwalniania się 

z osadów dennych znacznych ilości fosforanów do warstwy przydennej wody. Stanowiły one 

ponad 65% ogólnej masy fosforu. Stężenie azotu amonowego nad dnem było niskie. Poziom 

biogenów był wyraźnie wyższy w sezonie letnim, zwłaszcza fosforu, którego stężenie wzrosło 

ponad dwukrotnie. Wysoka produkcja pierwotna utrzymywała się w całym sezonie 

badawczym (wyższa wiosną). Limitowały ją związki fosforu. Przezroczystość wód w sezonie 

wiosennym była jednak wyższa (2,0 m). Skład organizmów planktonowych świadczył o 

dobrej jakości wód. Liczne organizmy roślinne cechowało słabe zróżnicowanie gatunkowe. % 

O2 w hypolimnionie   

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 23,4 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 222 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,79 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,080 I-II 

 Stan jeziora umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 8,8 2 

V jez./L (tys.m3/m) 1,83 3 

Stratyfikacja wód (%) 21,2 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,08 1 

Wymiana wody (%) 3300 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 92,3 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa 

Jezioro leży na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Obszar Specjalnej 

Ochrony Wielki Sandr Brdy. Część południowego brzegu jeziora sąsiaduje z terenem Parku 

Narodowego „Bory Tucholskie”.  Zlewnię bezpośrednią tworzą utwory sandrowe. 

Powierzchnia sandru wznosi się przeciętnie na wysokości 139-134 m n.p.m. Zlewnia 

całkowita zajmuje powierzchnię 1753,3 km2. Teren w promieniu 1000 m od jeziora jest 

w 98% pokryty lasami. Roślinność wodna wynurzona zajmuje 2% długości linii brzegowej. 

Akwen znajduje się na szlaku kajakowym rzeki Brdy i jest wykorzystywany jest do celów 

rekreacji. Na jego północnym brzegu usytuowane jest pole biwakowe oraz dwa ośrodki 

wypoczynkowe (łącznie 240 miejsc). Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Ścieki 

z ośrodków gromadzone są w zbiornikach i wywożone poza teren zlewni. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Głównym źródłem materii biogennej powstającej 

w zlewni są lasy (34% N i 55% P) i opad atmosferyczny (65% N i 43% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  1015,71 1523,6 101,57 97,6 33,8 54,8 

Ugory 24,49 73,47 4,90 2,4 1,6 2,6 

Opad atmosferyczny 225,46 2908,41 78,91 - 64,6 42,6 

Suma [kg/rok] 4505,44 185,38 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,082 2,00 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,082 2,00 

 

Ocena końcowa  

Zbiornik zalicza się do dość podatnych na degradację (II kategoria wg SOJJ). 

Czynnikami niekorzystnymi z punktu widzenia jakości wody są: duża wymiana wód w ciągu 

roku, słaba zdolność wchłaniania zanieczyszczeń spływających z terenu zlewni oraz znaczny 

potencjalny wpływ obszaru zlewni na jezioro. Sposób zagospodarowania zlewni 

bezpośredniej jest jednak bardzo dogodny. Zdecydowaną przewagę stanowią w niej tereny 

leśne, a udział terenów rolniczych jest minimalny. Jezioro leży na terenie objętym ochroną  

Zlewnia jest w 98% pokryta lasami. Akwen w niewielkim stopniu wykorzystywany jest 

do celów rekreacji. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Ścieki z ośrodków gromadzone są 

w zbiornikach i wywożone poza teren zlewni. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka. Głównym źródłem materii biogennej powstającej w zlewni są lasy i opad 

atmosferyczny. Stan ekologiczny wód zbiornika jest umiarkowany, z tendencją do słabego.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Ewentualne działania powinny dotyczyć całego ciągu jezior Łąckie, Dybrzk, 

Kosobudno i ze względu na stosunkowo małą antropopresję raczej należy je wiązać 

z utrzymaniem dobrego stanu wód rzeki Brdy 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10 -15 lat 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

606 
 

 

Jezioro  DYMNO 

ID  2819 (nr katalogowy 20362) 

ID hydrograficzne  2921210  

 

Lokalizacja: 53°55`32" N, 17°03`22" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     82,39 ha 

Głębokość maks.    18,0 

Głębokość średnia    7,0 

Objętość     5532,3 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  23,28km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Dymno (Koczała) jest  jeziorem bezodpływowym. Kształt jeziora jest 

wydłużony z południowego wschodu na północny zachód. Długość jeziora wynosi około 2,5 

km, natomiast szerokość do  około 500 metrów.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Nie zidentyfikowano również ujęć 

wód powierzchniowych w zlewni jeziora, istnieje tu natomiast jedno ujęcie wód 

podziemnych w miejscowości Dymin w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Dymno.  Zgodnie 

z informacją pozyskaną od Urzędu Gminy woda w jeziorze jest przejrzysta, dobrej jakości. 

Jednak jest to jedynie ocena subiektywna, ze względu na brak badań monitoringowych. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 7,0 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,20 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 4,36 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

379,85 3418,63 113,95 16,47 46,74 34,36 

Lasy  1800,25 2700,38 180,03 78,04 36,92 54,28 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 44,23 132,70 8,85 1,92 1,81 2,67 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 82,39 1062,80 28,84 

 

14,53 8,69 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 7314,50 331,66 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,40 8,88 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,40 8,88 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – prawie 80%. Grunty orne 

z zabudową rozproszoną to zaledwie kilkanaście procent. To z terenów leśnych pochodzi 

największa część ładunku fosforu produkowanego w zlewni, jednak największym źródłem 

azotu są grunty orne.   

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest mniej korzystne – prawie 40% 

to grunty orne, zaś reszta – lasy. Grunty orne miejscami dochodzą bardzo blisko jeziora, 

jednak wzdłuż prawie całej linii brzegowej występuje pas roślinności izolującej. 

Nad jeziorem na jego zachodnim brzegu leży niewielka wieś Dymin, której zabudowa 

dochodzi niemal do brzegu jeziora. Brzegiem biegnie również prowadząca do tej wsi droga. 

W odległości kilkuset metrów od północnego brzegu jeziora leży wieś Koczała. Obie 

miejscowości są zgodnie z informacją Urzędu Gminy skanalizowane w 90%. Występuje tu 

również zabudowa rekreacyjna, z której ścieki zgodnie z informacją Urzędu Gminy są 

wywożone na oczyszczalnię. 

Do jeziora nie są odprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, nie zidentyfikowano 

również takich zrzutów w jego zlewni.  

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Dymno. Jednakże dostępne informacje oraz zagospodarowanie zlewni pozwalają 

przypuszczać, iż stan jeziora może spełniać wymagania stanu dobrego. W celu utrzymania 

dobrego stanu wód konieczne jest zminimalizowanie istniejących oddziaływań, a także 

ograniczenie powstawania nowych. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

b) kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 
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a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu 

lub hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie 

obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego 

przyorania.  

d) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do 

przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do 

szczelnych zbiorników. 

e) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie 

obornika na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego 

przyorania.  

f) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

g) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

h) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu 

jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  GŁĘBOKIE (PIETRZYKOWSKIE DUŻE) 

ID  2095 (nr katalogowy 20257) 

ID hydrograficzne 2921139  

 

Lokalizacja: 53o58’26,3’’N, 17o06’05,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     136,31 ha 

Głębokość maks.    21,9 m 

Głębokość średnia    10,1 m 

Objętość     14,083 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  64,71 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to długie i wąskie polodowcowe, rynnowe jezioro. Jego dno jest zróżnicowane, 

z progami i przegłębieniami. Zbocza misy są dość strome. Przez zbiornik przepływa rzeka 

Brda. Dodatkowo jest ono zasilane kilkoma stałymi i okresowymi ciekami wypływającymi 

z okolicznych lasów, bagien, łąk lub małych oczek wodnych: dopływ z Jez. Ciemno i dopływ 

spod Adamowa to największe z nich. Brda dopływa z Jez. Świeszyńskiego. Poziom wód 

w jeziorze jest stabilny. Nie ma zapór ani jazów. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest umiarkowany (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysoką produkcją 

biologiczną i wysoką przezroczystością. Stężenie substancji biogennych i rozpuszczonych 

substancji nieorganicznych nie przekraczało wartości odpowiedniej dla stanu dobrego. 

W całym hypolimnionie i dolnych warstwach termokliny panował deficyt tlenu. Wody 

przydenne były wysoko obciążone związkami fosforu. W ciągu 13 lat stan czystości wód 

zbiornika nie zmienił się (III klasa wg SOJJ). 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 15,1 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 3,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 260 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,89 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,060 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 10,1 1 

V jez./L [tys.m3/m] 1,44 3 

Stratyfikacja wód [%] 21,6 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,06 1 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  1,86 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 64,71 km2. W otoczeniu jeziora 

znajdują się lasy (41%) i grunty orne (40%). Zwarty kompleks leśny przylega do jeziora 

od strony północnej, niewielkie obszary leśne rozciągają się także na południowy wschód 

od jeziora. Pola uprawne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, w odległości 10 

m od brzegu. W pobliżu akwenu znajdują się fermy nastawione na produkcję zwierzęcą. 

Brzegi jeziora nie zostały przekształcone, są łatwo dostępne i łagodne. Zachowane zostały 

naturalne bufory ochronne. Dno zbiornika w umiarkowanym stopniu porośnięte jest 

moczarką kanadyjską. Wśród roślinności wynurzonej dominuje trzcina pospolita, 

w mniejszych ilościach występuje sitowie. W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój 

trzciny (około 50% długości linii brzegowej). W zlewni bezpośredniej jeziora znajdują się 

ośrodki wczasowe usytuowane blisko zbiornika, a także pojedyncze zabudowania 

gospodarstw indywidualnych należących do wsi Świeszyno, Pietrzykowo i Starżno (nie bliżej 
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niż 100 m od brzegu). Wsie nie są skanalizowane. Największą z nich jest Świeszyno. Cztery 

duże (100-150 osób) ośrodki wczasowe znajdują się na południowym brzegu, w północno-

zachodniej części zbiornika. Jest tu także kąpielisko gminne z plażą i pomostami.  

Nad jeziorem występuje także zwarta, prywatna zabudowa letniskowa. Jezioro nie jest 

bezpośrednim, ani pośrednim odbiornikiem ścieków. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Gniazdują 

kormorany; są także bobry, które już zdołały przekształcić w istotny sposób brzegi jeziora. 

Akwen położony jest w południowej części obszaru chronionego krajobrazu „Źródliskowy 

obszar rzek Wieprzy i Brdy” i jest objęte strefą ciszy. Głównym źródłem ładunku biogenów 

powstającego w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (54% N i 48% P). 

Znaczny udział ma także opad atmosferyczny (28% N i 21% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

370,69 3336,20 111,21 39,6 53,7 47,7 

Lasy  387,41 581,12 38,74 41,4 9,4 16,6 

Łąki  i pastwiska 50,61 151,83 10,12 5,4 2,4 4,3 

Ugory 126,94 380,81 25,39 13,6 6,1 10,9 

Opad atmosferyczny 136,31 1758,39 47,71 - 28,3 20,5 

Suma [kg/rok] 6208,35 233,17 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,171 4,55 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,171 4,55 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest umiarkowany (III klasa wg SOJJ). W ciągu 13 lat stan czystości wód zbiornika nie 

zmienił się (III klasa wg SOJJ). W otoczeniu jeziora znajdują się lasy (41%) i grunty orne (40%). 

Pola uprawne są w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, w odległości 10 m od brzegu. 

W pobliżu jeziora usytuowane są fermy nastawione na produkcję zwierzęcą. Brzegi jeziora 
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nie zostały przekształcone. Zachowane zostały naturalne bufory ochronne. Trzcina zajmuje 

około 50% długości linii brzegowej. Jezioro jest intensywnie zagospodarowane turystycznie. 

Blisko zbiornika usytuowana jest zwarta zabudowa rekreacyjna i kilka dużych ośrodków 

wczasowych. Blisko zbiornika są także pojedyncze zabudowania wiejskich gospodarstw 

indywidualnych. Wsie nie są skanalizowane. Jezioro nie jest bezpośrednim, ani pośrednim 

odbiornikiem ścieków. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Gniazdują 

kormorany, są także bobry, które już zdołały przekształcić w istotny sposób brzegi jeziora. 

Akwen położony jest na obszarze chronionym. Głównym źródłem ładunku biogenów 

powstającego w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej. Znaczny udział ma 

także opad atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminie w zakresie gospodarki ściekowej w zabudowie rekreacyjnej, 

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów, 

3) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

6-8 lat. 
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Jezioro  GROCHOWSKIE 

ID  20369 

ID hydrograficzne 29245 

 

Lokalizacja: 53°38,7'N, 17°44,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     48,72 ha  

Głębokość maksymalna  5,0 m 

Głębokość średnia   2,2 m    

Objętość    1555,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 9156,92 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Grochowskie o powierzchni 48,72 ha jest typowym jeziorem powstałym 

w zagłębieniu morenowym. Posiada wydłużony kształt z płaskim i mało urozmaiconym 

dnem. Jego maksymalna głębokość wynosi 5,0 m i zlokalizowana jest w jego środkowej 

części. Strefa litoralu jest stosunkowo płaska,a jezioro ze względu na swoje odsłonięcie jest 

podatne na mieszanie wód. Przez dany zbiornik przepływa Struga Raciąska zbierająca wody 

z terenów wysoczyznowych. Wymiana wód w zbiorniku dokonuje się co około 4 miesiące, 

co świadczy o silnie przepływowym charakterze zbiornika. 
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2. Ocena jakościowa  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2,2 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,36 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 1300 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 47,5 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% grunty orne 3 

Średnia  3,6 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 10,41 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia  2 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 

 

 

Jezioro Grochowskie nie posiada danych monitoringowych. Jednak presja zlewni pozwala 

wnioskować, że jego wody obciążone są znaczną dawką materii organicznej i mineralnej. 

Niepełna ocena elementów morfometrycznych, hydrologicznych i zlewniowych, wskazuje na 

ekstremalną podatność na degradację jeziora Grochowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

616 
 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
7480,02 67320,17 2244,01 81,69 94,3 89,96 

Lasy  875,59 1313,39 87,56 9,56 1,84 3,51 

Łąki  i pastwiska 617,77 1853,32 123,55 6,75 2,6 4,95 

Zbiorniki wodne 71,62 - - 0,78 - - 

Środowiska podmokłe 61,23 91,84 6,12 0,67 0,13 0,25 

Ugory 50,69 152,07 10,14 0,55 0,21 0,41 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 48,72 628,49 17,05 

 

0,88 0,68 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła 30 6 0,04 0,24 

     

Suma [kg/rok] 71389,28 2494,43 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 5,11 146,47 

Ze źródeł punktowych 0,01 0,06 

Suma [g/m2rok] 5,12 146,53 

 

Presja dużej powierzchniowo zlewni całkowitej jeziora Grochowskiego jest duża. Obciążenie 

obszarowe ładunkami azotu i fosforu w 90% pochodzi ze szczelnie otaczających jezioro 

gruntów ornych. Bufor roślinności wokół jeziora nie może zmagazynować tak dużej dawki 

materii, przez co nie stanowi on żadnej ochrony. Punktowe źródła zanieczyszczeń w postaci 

zrzutów wody deszczowej nie odgrywają istotnej roli w bilansie obciążeniowym wód. 

Gospodarka rybacka na jeziorze Grochowskim jest prowadzona, natomiast ze względu 

na zaawansowany proces eutrofizacji wód wykorzystanie turystyczne jeziora jest praktycznie 

żadne. 
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Ocena końcowa 

Jezioro Grochowskie jest zbiornikiem silnie eutroficznym. Presja dużej 

powierzchniowo zlewni całkowitej wywiera znaczący – niekorzystny wpływ na jakość wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora należy wykonywać 

bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, 

zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania 

oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych, 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

5) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ 

zbiornika, 

6) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora. Z uwagi na uwarunkowania morfometryczne oraz położenie na ciągu Strugi 

Raciąskiej odwadniającej obszary intensywnie użytkowane rolniczo (w tym nawożone 

gnojowicą) stan eutrofii jest dla jeziora stanem trwałym.  
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Jezioro  GWIAZDA 

ID  20397 

ID hydrograficzne 2925923 

 

Lokalizacja: 53°31,7'N, 17°57,8'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     58,06 ha  

Głębokość maksymalna  20,2 m 

Głębokość średnia   7,2 m    

Objętość    3808,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 4263,89 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Gwiazda posiada powierzchnię 58,06 ha i objętość toni wodnej na poziomie 

3808,5 tys.m3. Rynnowa geneza odzwierciedlona jest w silnie urozmaiconej morfometrii 

zbiornika. Jezioro składa się z szeregu głębokich basenów, oddzielonych od siebie wyraźnymi 

wypłaceniami i przewężeniami. Długość linii brzegowej wynosi ponad 6 km. Maksymalna 

głębokość jeziora wynosi 20,2 m i zlokalizowana jest w jego północnej części. Strefa litoralu 

jest stroma i bardzo wąska, wyjątek stanowią przewężenia, na których bujnie rozwinęła się 

roślinność makrofitowa. Przez jezioro przepływa rzeka Szumionka, prowadząca wody 

z przedpola Borów Tucholskich. Przed ujściem do jeziora Gwiazda przepływa ona przez 

szereg jezior: Główka, Cekcyńskie oraz Drzycimskie. Gwarantuje to wyrównane wartości 

przepływów w okresie roku hydrologicznego. Dodatkowy - istotny dopływ, znajduje się 

w północnej części misy jeziornej. Odwadnia on teren północnej części zlewni jeziora 

Gwiazda i jak Szumionka w swym górnym biegu, przepływa przez szereg niewielkich 

zbiorników wodnych. Odpływ wód z jeziora Gwiazda, zlokalizowany w południowym basenie, 

następuje rzeką Szumionką. Jezioro posiada charakter silnie przepływowy, gdyż całkowita 

wymiana wód następuje w niecałe 5 miesięcy. Wahania poziomu wód są niewielkie, 

a ze względu na głębokość jeziora ma miejsce stałe zasilanie wodami podziemnymi. 
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2. Ocena jakościowa  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 7,2 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,62 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 250 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 14,3 3 

Zagosp. zlewni bezp. <60% lasów               

<60% grunty orne 

2 

Średnia  2,8 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,58 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-leśno-

rolnicza 

0 

Średnia 1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i 

brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Jezioro Gwiazda należy do jezior o umiarkowanie korzystnych cechach zlewniowych 

i hydromorfometrycznych. Niepełna ocena podatności na degradację jeziora, wskazuje na III 

kategorię. Jezioro nie było objęte badaniami monitoringowymi. Znaczna głębokość jeziora 

umożliwia wykształcenie się trwałej oraz pełnej stratyfikacji termiczno-tlenowej na 

wszystkich głęboczkach. Warstwy naddenne cechują się deficytem tlenowym, w czasie 

którego zachodzi proces autochtonicznego wzbogacania wód z osadów dennych. Wyraźne 

oddzielenie od siebie basenów przez wąskie płycizny pozwala domniemywać, że w czasie 

szczytu stagnacji wewnętrzny obieg materii następuje w niezależnej od siebie formie. 

Wysoce prawdopodobna niewielka produktywność wód jeziora Gwiazda wynika z buforowej 

roli jezior położonych w górnej części zlewni. Zostają w nich zakumulowane ładunki z 

zanieczyszczeń obszarowych, pochodzących z terenów rolniczych odwadnianych przez 

Szumionkę. Wody jeziora Gwiazda cechują się prawdopodobnie umiarkowanym stanem 
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troficznym wód. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a zaklasyfikowane zostało 

ono do typu karpiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy      

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
1598,59 14389,28 479,58 37,49 72,3 56,54 

Lasy  1680,13 2520,2 168,01 39,4 12,66 19,81 

Łąki  i pastwiska 540,18 1620,53 108,04 12,67 8,14 12,74 

Zbiorniki wodne 314,48 - - 7,38 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 130,52 391,55 26,1 3,06 1,97 3,08 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 58,06 748,97 20,32 

 

3,76 2,4 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła 231 46,2 1,16 5,45 

Suma [kg/rok] 19899,53 848,25 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,38 33,88 

Ze źródeł punktowych 0,08 0,39 

Suma [g/m2rok] 1,46 34,27 

 

Jezioro Gwiazda posiada dużą powierzchniowo zlewnię całkowitą. Na jej obszarze brak jest 

dominującego pokrycia terenu. Lasy zajmujące 39% powierzchni występują w postaci 

dużych, skoncentrowanych płatów w północnej i środkowej części zlewni. Grunty orne 

(38%), skupione są wzdłuż przebiegu rzeki Szumionki oraz w pobliżu jezior. Właśnie z ich 

terenu pochodzi największa składowa allochtonicznej substancji biogennej płynącej 

w wodach głównego dopływu jeziora Gwiazda. Zostaje ona jednak w większości zatrzymana 

w jeziorach przez które przepływa Szumionka, nie dostając się do omawianego zbiornika. 

Strefa buforowa wokół jeziora jest specyficzna. Na całej długości linii brzegowej występuje 
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szeroki pas roślinności szuwarowej, niestety silnie defragmentowany pomostami 

wędkarskimi. Za nim znajduje się szeroki pas nieużytków, stanowiący słabą barierę dla 

materii allochtonicznej. Zewnętrzna część bufora składa się z lasów (60%) oraz terenów 

wykorzystywanych rolniczo dochodzących bezpośrednio do misy zbiornika. Zauważyć można 

intensyfikację rozproszonej zabudowy rekreacyjnej w zlewni bezpośredniej jeziora Gwiazda, 

głównie w okolicy północnego basenu. Gospodarka ściekowa na terenie zlewni oparta jest 

o system zbiorników bezodpływowych, a ścieki wywożone są wozami asenizacyjnymi 

na punkt zlewny oczyszczalni w Tucholi. 

 

Ocena końcowa 

Umiarkowanie korzystne cechy morfometryczne jeziora Gwiazda, w połączeniu z 

buforową rolą zbiorników wodnych powstrzymujących materię allochtoniczną pochodzącą z 

górnego biegu rzeki Szumionki, wpływają na umiarkowany stan trofii wód omawianego 

jeziora. Stan ten można uznać za względnie stabilny. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Zmiana rybackiego wykorzystania wód jeziora, w celu utrzymania stanu wód poprzez 

zmianę struktury doboru gatunkowego zarybiania, 

2) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód.  

1) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

2) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  
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Jezioro  GWIAZDY 

ID  2004 (nr katalogowy 20317) 

ID hydrograficzne  29232241 

 

Lokalizacja: 53o58’58,6’’N, 17o16’58’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     198,54 ha 

Głębokość maks.    43,7 m 

Głębokość średnia    14,0 m 

Objętość     29,5897 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  20,16 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to rynnowy zbiornik pochodzenia polodowcowego, wydłużony południkowo 

i przypominający dolinę rzeczną o stromych brzegach i nierównym, zróżnicowanym dnie. 

Rzeźba dna charakteryzuje się licznymi zagłębieniami i płyciznami. Dość znaczne różnice 

wysokości między granicą zlewni bezpośredniej a powierzchnią lustra wody występują 

w północnej i środkowej części jeziora. Zbiornik zasila ciek, który bierze początek z Jez. 

Gwieździniec i po przepłynięciu ok. 0,2 km uchodzi w części północnej do jeziora. Odpływ 

wód następuje w kierunku wschodnim, ze wschodniej strony południowej części zbiornika, 

i uchodzi do rzeki Prądzonka (dopływ Chociny w zlewni Brdy), jako jej prawobrzeżny dopływ. 

Poziom wody w jeziorze jest stabilny. Znajduje się tu zastawka. W okolicy jeziora występują 

stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne z wodami jeziora. Prowadzone są też 

działania, które mogą powodować zmianę poziomu jego wód. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz (I kategoria wg SOJJ). Jego stan 

ekologiczny jest bardzo dobry (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się bardzo niską 

produkcją biologiczną, dobrą przezroczystością oraz niskim poziomem azotu i fosforu. 

Natlenienie wód hypolimnionu było bardzo słabe. Skład i liczebność planktonu były typowe 
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dla wód nieznacznie zanieczyszczonych (strefy β–mezosaprobowej). W ciągu 12 lat nie 

stwierdzono istotnych zmian w ocenie ogólnej stanu czystości wód akwenu (II klasa wg SOJJ). 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 4,5 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 3,0 I-II 

% O2 w hypolimnionie  3,3 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 272 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,84 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,024 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 14,0 1 

V jez./L [tys.m3/m] 2,47 2 

Stratyfikacja wód [%] 33,5 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,05 1 

Wymiana wody (%) 15 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,6 1 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  1,43 

Kategoria I –  jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 20,16 km2. Otoczenie jeziora stanowią 

w 51% lasy i w 45% grunty orne. Tereny rolnicze, przylegają bezpośrednio do jeziora (grunty 

orne, użytki zielone, pastwiska, nieużytki zielone są w odległości 10 m od brzegu). 

Jest wypasane bydło, zużycie nawozów sztucznych wynosi 160 kg NPK/ha. Brzegi są łatwo 

dostępne, na ogół łagodne, o wysokości skarp 2-7 m. Roślinność wodna wynurzona jest 

uboga i występuje na bardzo małej powierzchni (5% długości linii brzegowej). Stanowi ją 

głównie trzcina, w mniejszym stopniu sitowie. Największe jej skupisko występuje wzdłuż 

północnego brzegu i po wschodniej stronie południowej części akwenu. W wodach jeziora 

występują skupiska moczarki kanadyjskiej i pojedyncze stanowiska rdestnicy (zarośnięte 30% 
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dna). Dno strefy przybrzeżnej ma charakter piaszczysto-kamienisty lub piaszczysto-mulisty. 

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, odłowy są regularne, zarybiano je głównie 

sielawą, sieją i szczupakiem. Nad jeziorem usytuowana jest skanalizowana wieś Borowy 

Młyn. Jej zabudowania znajdują się w odległości powyżej 100 m od brzegu jeziora. Ścieki 

bytowo-gospodarcze przesyłane są kolektorem do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

w Upiłce. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki ze źródeł punktowych. Jezioro jest 

wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Znajduje się tu niewielki ośrodek wypoczynkowy 

(do 30 osób), cztery pola biwakowe, indywidualna rozproszona zabudowa i gospodarstwa 

agroturystyczne (około 60 miejsc). Plaże są rozproszone i zajmują zaledwie 0,2% linii 

brzegowej. Obiekty rekreacyjne nie znajdują się w  bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. 

Ścieki z domków przesyłane są kolektorem na oczyszczalnię. Nieczystości z pól biwakowych 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone. W miejscowym planie 

zagospodarowania przewidziana jest budowa 90 domków letniskowych. Na jeziorze 

gniazduje jedna kolonia kormoranów. Są także bobry, które już w istotny sposób 

przekształciły brzegi. Akwen znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000, objęty jest 

strefą ciszy. Ponad 50% ładunku biogenów powstającego w zlewni pochodzi z gruntów 

ornych i terenów o zabudowie rozproszonej. Znaczny udział w dostawie materii biogennej 

ma także opad atmosferyczny (34% N i 26% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

461,31 4151,76 138,39 45,2 54,5 51,6 

Lasy  519,69 779,54 51,97 50,9 10,2 19,4 

Ugory 40,53 121,60 8,11 4,0 1,6 3,0 

Opad atmosferyczny 198,54 2561,20 69,49 - 33,6 25,9 

Suma [kg/rok] 7614,08 267,96 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,135 3,83 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,135 3,83 
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Ocena końcowa  

Jezioro nie jest odbiornikiem zanieczyszczeń z bezpośrednich i pośrednich źródeł. 

Potencjalne zagrożenie dla czystości wód jeziora stanowi turystyczne wykorzystanie zlewni 

bezpośredniej oraz zasobów wodnych zbiornika na potrzeby rekreacji. W 1989 roku jezioro 

było jeszcze poddawane niewielkiej presji antropogenicznej, ale na przestrzeniu 12 lat wiele 

się zmieniło w sposobie zagospodarowania zlewni. Zmiany te dotyczą zwłaszcza bazy 

turystycznej wypoczynku letniego, której gwałtowny rozwój nastąpił w ostatnich latach. 

W miejscowym planie zagospodarowania przewidziana jest budowa 90 domków 

letniskowych. Zagrożenie stanowią także spływy obszarowe z terenów rolnych, 

przylegających bezpośrednio do zbiornika. Na jeziorze gniazduje jedna kolonia kormoranów. 

Są także bobry, które już w istotny sposób przekształciły brzegi. Jezioro znajduje się na 

obszarze chronionym. Ponad 50% ładunku biogenów powstającego w zlewni pochodzi 

z gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

1) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy rekreacyjnej,      

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów. 
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Jezioro  GWIEŹDZINIEC  

ID  20316 

ID hydrograficzne  29232241 

 

Lokalizacja: 54°00’26”N 17°15’17”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie zachodniopomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     46,65 ha 

Głębokość maks.    16,7m 

Głębokość średnia    6m 

Objętość     3044,4tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  3,53 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Gwieździniec (Gwieździeniec) jest nieprzepływowym jeziorem rynnowym 

o średniej głębokości. Kształt jeziora jest wydłużony z północy na południe – jego długość 

wynosi ok. 2,5km, zaś szerokość maksymalnie ok. 200-300 metrów.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 4,8 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,8 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 180 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,17 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,072 III-V 

Stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,57 non 

Stratyfikacja wód (%) 8,1 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,11 II 

Wymiana wody (%) 25 I 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,9 I 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,29 

Kategoria II - Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Gwieździniec przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 1989 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem 

był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Wartości parametrów 

fizyko-chemicznych mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego, z wyjątkiem 

fosforu ogólnego, który przekraczał wartość graniczną, jednak w niewielkim stopniu. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii podatności na degradację – jezioro 

dość podatne na degradację. Negatywnym czynnikiem są tu przede wszystkim przede 

wszystkim bardo niewielka stratyfikacja wód oraz mały stosunek objętości jeziora 

do długości jego linii brzegowej, natomiast zdecydowanie korzystne parametry to stopień 

wymiany wody oraz współczynnik Schindlera. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

172,32 1550,86 51,70 48,51 64,93 61,72 

Lasy  115,25 172,88 11,53 32,44 7,24 13,76 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 21,02 63,06 4,20 5,92 2,64 5,02 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 46,65 601,79 16,33 

 

25,19 19,50 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2388,60 83,75 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,180 5,120 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,180 5,120 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 49% oraz lasy – ok. 32%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną 

większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 65% azotu oraz 62% fosforu.  

Jednak w 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest korzystniejsze – 

ok. 70% to lasy. miejscami tereny rolne dochodzą niemal do brzegu jeziora, jednak zgodnie 

z informacją Urzędu Gminy nie są to pola uprawne, a użytki zielone oraz nieużytki. 

Rolę ochronną przed wpływami z zewnątrz pełni trzcinowisko wokół jeziora. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

brak również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  

Bezpośrednio nad jeziorem nie ma zlokalizowanych miejscowości, jednak w kilku miejscach 

występuje zabudowa w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu. Najbliższą 

miejscowością jest Brzeźno Szlacheckie – centrum leży ok., 1km od jeziora, zaś najbliższa 

zabudowa dochodzi do 300metrów od brzegu. 
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Nad jeziorem zorganizowano 2 pola campingowe, brak jest natomiast stałej zabudowy 

wypoczynkowej. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro w stanie dobrym, dość podatne na degradację. Mocną stroną jest przede 

wszystkim duży stopień zalesienia terenów w zlewni jeziora. Jednak obecność zabudowy 

mieszkalnej oraz terenów rolniczych stanowi pewne zagrożenie, które należy ograniczyć, 

aby zapobiec pogarszaniu się stanu jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Rozpoznanie sposobu odprowadzania ścieków w Brzeźnie Szlacheckim, w razie 

potrzeby uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Nie ma konieczności prowadzenia 

działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych z pól 

campingowych. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Inne informacje 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. 
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Jezioro  KARSIŃSKIE 

ID 20310 

ID hydrograficzne  29233 

 

Lokalizacja: 53o50’18,7’’N, 17o30’33,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     679,95 ha 

Głębokość maks.    27,1 m 

Głębokość średnia    10,7 m 

Objętość     73,365 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  1211,32 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest do duży, polodowcowy, rynnowy zbiornik, wydłużony w kierunku SN. Jego linia 

brzegowa jest dość silnie rozwinięta, słabo urozmaicona, a brzegi łagodnie opadają 

w kierunku wody. Właściwy zbiornik jest głęboki, z kilkoma zagłębieniami. Część 

południowo-zachodnia, zwana Jez. Długim (zatoka Jez. Karsińskiego) charakteryzuje się 

niewielką głębokością i płaskim dnem, jest oddzielona od głównego basenu półwyspem. 

Przez jezioro przepływa rzeka Brda, która łączy Jez. Charzykowskie (odcinek około 0,5 km) 

z zatoką Jez. Długie. Odpływ Brdy łączy wody jezior Karsińskiego i Widoczno, wypływ 

następuje z zatoki w północnej części zbiornika. Ważnym dopływem jest także rzeka Chocina 

(duża zlewnia), uchodząca do akwenu w części północno-zachodniej. W okolicy jeziora 

występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne z wodami jeziora. Incydentalnie 

obserwowane są niewielkie zmiany poziomu wód akwenu (20-30 cm).  

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się stosunkowo wysoką 

produkcją biologiczną i brakiem tlenu w warstwie hypolimnionu. Poziom biogenów, 

rozpuszczonych substancji nieorganicznych i przezroczystość wody odpowiadały dobrej 

jakości wód. Skład i liczebność planktonu wskazywały na wody o rozpoczętym procesie 
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eutrofizacji. Latem licznie rozwinęły się sinice. Na przestrzeni 11 lat jakość wód zbiornika 

poprawiła się (z III na II klasę wg SOJJ). Znacznie obniżyła się produkcja biologiczna,  

poprawiła się przezroczystość wody, w całym zbiorniku obniżył się poziom  związków azotu i 

fosforu. Nie zmienił się stan natlenienia wód hypolimnionu. 

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 22,6 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,2 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 319 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,05 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,084 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 10,7 1 

V jez./L [tys.m3/m] 4,53 1 

Stratyfikacja wód [%] 31,6 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,06 1 

Wymiana wody (%) 300 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 16,7 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,71 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 1211,42 km2. Otoczenie jeziora w 75% 

stanowią lasy. Pola uprawne zajmują 14% powierzchni zlewni i miejscami dochodzą 

bezpośrednio do linii brzegowej. Nad jeziorem zlokalizowane są trzy miejscowości, pełniące 

latem rolę letniskowych: Swornegacie, Małe Swornegacie i niewielka wieś Kokoszka. Ich 

Zabudowania dochodzą bezpośrednio do jeziora. W ostatnich latach powstają w nich coraz 

liczniejsze obiekty agroturystyczne. Miejscowości są skanalizowane. Jezioro stanowi obiekt 

turystyczno-rekreacyjny o dużym znaczeniu. Ośrodki wypoczynkowe usytuowane są 
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od strony północnego brzegu (3 obiekty) i od południa, w miejscowości Małe Swornegacie 

(2 obiekty). Ścieki ze wszystkich obiektów znajdujących się nad jeziorem są odprowadzane 

kanalizacją do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni z redukcją biogenów 

w Swornychgaciach. Oczyszczalnia usytuowana jest pomiędzy jeziorami Karsińskim 

i Widoczno. Zrzut ścieków następuje do rzeki Brdy, poniżej Jez. Karsińskiego. Teren 

północno-wschodniego brzegu został przeznaczony pod kompleks działek letniskowych. 

Latem, na prawym brzegu funkcjonuje „dzikie” pole biwakowe (liczne namioty i przyczepy 

kempingowe). Legalne pole biwakowe z zapleczem socjalnym znajduje się na zachodnim 

brzegu, w rejonie wsi Kokoszka. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. W 

ostatnich latach intensywnie rozwinęła się roślinność wynurzona. Występuje głównie trzcina 

pospolita, której największe skupiska rozlokowane są na brzegach Jez. Długiego 

i w południowej części basenu głównego (do 20 m w głąb jeziora). Wzdłuż całej strefy 

przybrzeżnej występuje także sit jeziorny i pałka szerokolistna. Roślinność zanurzona sięga do 

6 m głębokości. W Jez. Długim tworzy ona rozległe podwodne łąki (moczarka kanadyjska 

i ramienica). W basenie głównym występuje także rdestnica przeszyta i połyskująca. Dno 

zbiornika ma charakter piaszczysty, miejscami piaszczysto-mulisty o grubości mułu sięgającej 

miejscami 1 m. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, odbywają się połowy 

rekreacyjne. Drogi utwardzone, biegnące w pobliżu zbiornika, są odwadniane do jeziora. 

Akwen położony jest w północno-zachodniej części otuliny Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”. Jest jednocześnie fragmentem obszaru Zaborskiego Parku Krajobrazowego 

i Natura 2000. Głównym źródłem ładunku azotu i fosforu jest opad atmosferyczny (70% N 

i 55% P). Grunty orne są  źródłem około 13% ładunku materii biogennej powstającego 

w zlewni.  

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

192,32 1730,86 57,70 14,0 13,8 13,4 

Lasy  1030,25 1545,4 103,02 74,8 12,4 24,0 

Łąki  i pastwiska 86,54 259,62 17,31 6,3 2,1 4,0 

Ugory 68,38 205,14 13,68 5,0 1,6 3,2 

Opad atmosferyczny 679,95 8771,34 237,98 - 70,1 55,4 

Suma [kg/rok] 12512,33 429,69 100 100 100 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 
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Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,063 1,84 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,063 1,84 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). Na przestrzeni 11 lat jakość wód zbiornika 

poprawiła się z III na II klasę (wg SOJJ). Nad brzegami jeziora zlokalizowane są trzy 

miejscowości, pełniące latem rolę letniskowych, w ostatnich latach powstają w nich coraz 

liczniejsze obiekty agroturystyczne. Jezioro stanowi obiekt o dużym znaczeniu turystyczno-

rekreacyjnym. Wpływ na wody jeziora mają także jego dwa dopływy: Brda i Chocina, 

odwadniające duże tereny, będące pod znaczną presją antropogeniczną. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka, odbywają się połowy rekreacyjne. Jezioro położone 

jest na terenie objętym ochroną. Głównym źródłem ładunku azotu i fosforu jest opad 

atmosferyczny (70% N i 55% P). Grunty orne są  źródłem około 13% ładunku materii 

biogennej powstającego w zlewni.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej, letniskowej w tym biwaków, 

2) pełne uporządkowanie gospodarki ściekowej w górnym biegu  rzeki Brdy.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

6-7 lat. 
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Jezioro  KIEDROWICKIE 

ID  20350 

ID hydrograficzne  292365280 

 

Lokalizacja: 53o59’38”N, 17o25’30”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     94,7 ha  

Głębokość maks.    7,1 m  

Głębokość średnia    4,0  m  

Objętość     3788  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  3,70 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to jezioro wytopiskowe, niemal owalnego kształtu położone na Równinie 

Charzykowskiej w gminie Lipnica, powiat bytowski. Jezioro jest stosunkowo płytkie 

z wyspą przy brzegu wschodnim. Otoczone jest niewielką zlewnią bezpośrednią pokrytą 

po około 50% przez lasy  i tereny rolnicze. Przy brzegu południowym  luźna zabudowa 

wiejska.   

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 4,8 I 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 3,5 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,0 >II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 95 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,23 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,025 I-II 

 Stan jeziora Bardzo Dobry 

Podatność na degradację 
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Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 4,0 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,98 3 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,25 3 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,2 1 

Zagosp. zlewni bezp. Rolniczo-leśna 2 

Średnia  2,29 

Kategoria II - Jezioro dość  podatne na degradację 

 

Jest  to zbiornik o umiarkowanie korzystnych warunkach naturalnych (II kategoria 

podatności). Jego wody zaliczone zostały do znajdujących się w bardzo dobrym stanie 

ekologicznym - wskazują na to niemal wszystkie parametry fizyczno-chemiczne, jak 

i hydrobiologiczne. Jedynie latem  przy wyrównanej temperaturze w całym przekroju 

pionowym, nastąpiło całkowite odtlenienie warstw przydennych. 

W 2004 roku wody zbiornika spełniały wymogi II klasy czystości, a w 1994 roku sumaryczna 

punktacja wskazywała na wartości graniczne dla II i III klasy czystości. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. ha  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
168,16 1513,44 50,45 49,40 50,65 50,21 

Lasy  168,51 252,77 16,85 49,50 8,46 16,77 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,21 0,63 0,04 0,06 0,02 0,04 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 94,68 1221,37 33,14 

 

40,87 32,98 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 2988,21 100,48 100,00 100,00 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,11 3,16 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,11 3,16 

 

Ładunki docierające do wód jeziora są stosunkowo niewielkie - co umożliwia zachowanie 

bardzo dobrego stanu ekologicznego.  Ładunki te pochodzą ze źródeł przestrzennych oraz 

z opadu atmosferycznego. 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dobrze zachowanym jeziorem lobeliowym i jest bardzo atrakcyjne 

przyrodniczo. Występują w nim  lobelia jeziorna, poryblin jeziorny oraz brzeżyca 

jednokwiatowa. Ze względu na ww walory winno być objęte jedną z form ochrony. 

Jezioro znajduje się w obrębie nowotworzonego obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 – 

Ostoja Zapceńska. 

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Aby utrzymać dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych poprzez odtworzenie buforowej 

strefy ochronnej wokół zbiornika, zniszczonej przy zachodnich, roliniczo 

zagospodarowanych brzegach jeziora. 

2) strefie tej winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych. 

3) w obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulaca) w celu ograniczenia możliwości 

rozwoju zakwitów glonów. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  KIELSK 

ID  1853 (nr katalogowy 20349) 

ID hydrograficzne  292365259 

 

Lokalizacja: 54o01’27,8’’N, 17o31’35,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     138,61 ha 

Głębokość maks.    23,3 m 

Głębokość średnia    8,3 m 

Objętość     11,935 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  104,29 km2 

Typ abiotyczny                                3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to stosunkowo duży, umiarkowanie głęboki zbiornik rynnowy, o słabo 

zróżnicowanej linii brzegowej. Powierzchnia jego dna jest mało urozmaicona, o czterech 

wyraźnie zaznaczonych zagłębieniach. Stoki misy jeziora są bardzo strome. Przez jezioro 

przepływa rzeka Kłonecznica (prawostronny dopływ Zbrzycy). Rzeka zasila zbiornik w okolicy 

wybudowania Homer Młyn, od północnego-zachodu. Ponadto zasilają go wody dwóch 

cieków wypływających spod miejscowości: Luboń (z terenów bagiennych wokół m-ci) oraz 

Prądzonka (uchodzi w części północnej). Kłonecznica odpływa z południowego brzegu jeziora 

na południe. Dno akwenu jest najczęściej piaszczyste i kamieniste. Przy brzegach podłoże jest 

twarde. Miąższość osadów zalegających dno waha się od 0,1 do 0,5 m. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jego zlewnię 

charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość 

dostarczania go do zbiornika (grupa 2 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest słaby (II klasa wg SOJJ). Wody odznaczały się wysoką produkcją biologiczną, ale 

dobrą przezroczystością. Poziom biogenów odpowiadał dobrej jakości wody. Warstwa 

hypolimnionu była całkowicie odtleniona. Skład i liczebność organizmów planktonowych były 

typowe dla wód czystych lub słabo zanieczyszczonych, z grupy β-mezosaprobowej, 

w mniejszym stopniu oligosaprobowej. Wody charakteryzował znaczny wzrost biomasy 
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fitoplanktonu i znaczny udział procentowy sinic w sezonie letnim. W okresie 13 lat stan 

czystości wód jeziora poprawił się z III na II klasę wg SOJJ. Poprawiła się jakość wód 

przydennych, obniżył się poziom substancji organicznych i biogennych. Wyższa była 

natomiast produkcja biologiczna, a co za tym idzie gorzej wypadła ocena stanu 

ekologicznego wód (zmiana z dobrego na słaby). W całym okresie wody hypolimnionu były 

odtlenione. 

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 27,5 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2,0 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 261 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,91 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,055 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 8,3 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,06 3 

Stratyfikacja wód [%] 21,8 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 250 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 7,2 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację. 
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Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (Wsp. Ohlego) 60,2 2 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,35 0 

Spadek zlewni 8,2 1 

Obszary bezodpływowe 72 0 

Typ geologiczny zlewni piaszczysta z torfem 2 

Typ użytkowania zlewni leśna 0 

Średnia  1,1 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 104,29 km2. W otoczeniu zbiornika 

przeważają lasy (82%). W zlewniach dopływów jeziora usytuowane są niewielkie 

miejscowości: Luboń, Prądzonka i Hamer Młyn. Miejscowości te nie są skanalizowane. 

Jezioro nie ma żadnych bezpośrednich i pośrednich punktowych źródeł zanieczyszczeń. Ścieki 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. W ostatnich latach nad jeziorem 

intensywnie rozwijała się turystyka indywidualna. Na prywatnych działkach graniczących 

z linią brzegową (o bardziej lub mniej stromych zboczach) znajduje się różnorodna, liczna 

zabudowa rekreacyjna: stałe domki i barakowozy, a latem także przyczepy kempingowe 

i namioty. Rozlokowane są one praktycznie wzdłuż całej linii brzegowej. Na południowo 

wschodniej części brzegu znajduje się duże prywatne pole namiotowe. Przyczepy 

kempingowe i liczne namioty są także w zlewniach dopływów oraz w rejonie odpływu. 

Wszystkie te tymczasowe obiekty pozbawione są zaplecza socjalnego. Nieliczna trwała 

zabudowa znajduje się na północno-zachodnim brzegu (własne ujęcia wody i zbiorniki 

bezodpływowe na ścieki). Roślinność wodna wynurzona zajmuje około 5% długości linii 

brzegowej. Stanowi ją głównie trzcina pospolita, w mniejszym stopniu pałka wodna, skrzyp 

i sitowie. Największe skupiska trzciny występują od strony północnego i północno-

zachodniego brzegu. Roślinność zanurzona sięga 5-7 m głębokości (moczarka kanadyjska, 

wywłócznik skrętoległy i ramienice). Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, 

jezioro było zarybiane narybkiem lina. Odłowy są prowadzone regularnie. Akwen 

udostępniany jest także do wędkowania rekreacyjnego. Niepokojący jest fakt całkowitego 

zaniku sielawy, gatunku wrażliwego na eutrofizację wód (jej odłowy spadają już 

we wczesnych stadiach eutrofizacji). Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni pochodzą 

ze spływu powierzchniowego z gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (17% P) 

oraz terenów leśnych (48% P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny (27% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

102,13 919,14 30,64 9,6 21,5 16,7 

Lasy  871,93 1307,9 87,19 82,4 30,6 47,6 

Łąki  i pastwiska 35,62 106,86 7,12 3,4 2,5 3,9 

Ugory 48,85 146,56 9,77 4,6 3,4 5,3 

Opad atmosferyczny 138,61 1788,12 48,51 - 41,9 26,5 

Suma [kg/rok] 4268,57 183,24 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,132 3,08 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,132 3,08 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jego zlewnię 

charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość 

dostarczania go do zbiornika. Stan ekologiczny wód zbiornika jest słaby (II klasa wg SOJJ). 

Największe zagrożenie dla jego wód stanowić może niekontrolowany rozwój turystyki 

obejmujący indywidualnych użytkowników licznych, tymczasowych obiektów wypoczynku 

letniego o nie rozwiązanej gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej. Zagrożeniem może 

być także rzeka Kłonecznica, odwadniająca obszar o znacznej powierzchni. Ładunki azotu 

i fosforu powstające w zlewni pochodzą ze spływu powierzchniowego z gruntów ornych 

i terenów o zabudowie rozproszonej (17% P) oraz terenów leśnych (48% P). Znaczny udział 

ma także opad atmosferyczny (27% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) uporządkowanie zabudowy rekreacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,  

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów, 
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3) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i letniskowej.    

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

8-10 lat 
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Jezioro  KOŃSKIE  

ID  20277 

ID hydrograficzne  292175 

 

Lokalizacja: 53°46’47”N, 17°14’23”E 

jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie zachodniopomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     48,61 ha 

Głębokość maks.    19,7 m 

Głębokość średnia    9 m 

Objętość       3044,4tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  518,30 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Końskie jest przepływowym jeziorem na rzece Brdzie. Ponadto zasilane jest 

dwoma niewielkimi ciekami bez nazwy. 

Jest to jezioro rynnowe o średniej głębokości. Kształt jeziora jest wydłużony ze wschodu 

na zachód jego długość wynosi ok. 2 km, zaś szerokość niewiele ponad 300 metrów.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 14,6 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,8 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 III-V 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 302 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,08 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 1,148 III-V 

Stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 9 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,07 III 

Stratyfikacja wód (%) 16,1 III 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,05 I 

Wymiana wody (%) 3200 non 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 106,9 non 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,57 

Kategoria III - Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Końskiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1989 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Wśród wartości parametrów fizyko-

chemicznych fosfor ogólny oraz średnie nasycenie tlenem hipolimnionu miały wartości 

poniżej granicy stanu dobrego, pozostałe parametry mieściły się w granicach dopuszczalnych 

dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii podatności na degradację – jezioro 

bardzo podatne na degradację. Negatywnym czynnikiem są tu przede wszystkim przede 

wszystkim stopień wymiany wody oraz współczynnik Schindlera. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

13130,75 118176,74 3939,22 26,18 65,03 47,87 

Lasy  32411,39 48617,08 3241,14 64,61 26,75 39,39 

Łąki  i pastwiska 3196,28 9588,83 639,26 6,37 5,28 7,77 

Środowiska podmokłe 40,63 60,94 4,06 0,08 0,03 0,05 

Ugory 1280,19 3840,57 256,04 2,55 2,11 3,11 

Zabudowa zwarta 53,93911263 323,63 48,55 0,11 0,18 0,59 

Opad atmosferyczny 48,61 627,06 17,01 

 

0,35 0,21 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 503,70 83,95 0,28 1,02 

Oczyszczalnie 503,70 83,95 0,28 1,02 

Inne źródła 0 0 0 0 

Suma [kg/rok] 181738,57 8229,23 100,00 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 16,76 372,84 

Ze źródeł punktowych 0,17 1,04 

Suma [g/m2rok] 16,93 373,87 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 64%, zaś 26% zajmują 

grunty orne. Jednak to grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku 

biogenów produkowanych w zlewni – jest to 65% azotu oraz 48% fosforu.  

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest podobne. 

W części południowo zachodniej w odległości ok. 100 metrów od jeziora znajdują się 

popegeerowskie zabudowania wsi Szczytno. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest 

również bezpośredniej bliskości wschodniego brzegu jeziora. Brak jest informacji na temat 

sposobu odprowadzania ścieków z tej zabudowy. 

Nad jeziorem znajduje się ośrodek rekreacyjny – zgodnie z informacją Urzędu Gminy ścieki 

z niego odprowadzane są do kanalizacji. Ponadto nad jeziorem zorganizowano jedno pole 

namiotowe, a także plaże i kąpieliska. 

Jezioro prawie na całej długości linii brzegowej otoczone jest pasem zadrzewień lub 

zakrzaczeń.  Występuje również pas trzcin. 
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Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

W zlewni całkowitej jeziora odprowadzane są ścieki z jednej oczyszczalni, jednak udział 

ładunku biogenów jest praktycznie pomijalny w porównaniu ze źródłami przestrzennymi, 

a ponadto leży ona w znacznej odległości od jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. Mocną stroną jest 

przede wszystkim duży stopień zalesienia terenów w zlewni jeziora. Jednak obecność 

zabudowy mieszkalnej, infrastruktury rekreacyjnej oraz terenów rolniczych stanowi pewne 

zagrożenie, które należy ograniczyć, aby ograniczyć negatywny wpływ na stan jeziora. 

 

 4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

1) Rozpoznanie sposobu odprowadzania ścieków z zabudowy wokół jeziora oraz z pola 

namiotowego, w razie potrzeby uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu jeziora w okresie ok. 10-15 lat. 
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Jezioro  KOSOBUDNO 

ID  2908 (nr katalogowy 20363) 

ID hydrograficzne  2923979 

 

Lokalizacja: 53o50’05,7’’N, 17o38’48,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     53,49 ha 

Głębokość maks.    7,1 m 

Głębokość średnia    3,8 m 

Objętość     2,2275 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   1805,47 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Zbiornik wraz z jeziorami Łąckim i Dybrzk tworzą zwarty kompleks jezior leżących na 

ciągu rzeki Brdy. Wypełniają one dno rynny subglacjalnej biegnącej w kierunku NW-SE. 

Charakter zlewni oraz cechy morfometryczne poszczególnych akwenów są zbliżone. 

Jego zlewnię bezpośrednią budują utwory sandrowe. Powierzchnia sandru wznosi się 

przeciętnie na wysokości 139-134 m n.p.m. Jezioro zasila rzeka Brda płynąca z Jez. Dybrzk 

oraz ciek dopływający z południowego-wschodu - z Jez. Trzemeszno. Odpływ stanowi rzeka 

Brda. Poziom wód w zbiorniku jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Kształt 

jego misy wpływa na obniżenie naturalnej odporności zbiornika na spływ zanieczyszczeń 

z terenu zlewni oraz na wzrost intensywności krążenia materii, prowadzący do wzrostu 

produkcji biologicznej z możliwością tzw „zakwitów”. Jest to zbiornik przepływowy 

o znacznej wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia wzbogacanie ich w substancje organiczne 

i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód 

akwenu jest znaczna. Cechą korzystną dla jakości wód jeziora jest jednak niski poziom presji 

antropogenicznej zlewni bezpośredniej: wody zasilające zbiornik są czyste, brak punktowych 

źródeł zanieczyszczeń, przewaga lasów i niewielki udział gruntów ornych (15%). 

Stan ekologiczny wód jeziora jest dobry (II klasa wg SOJJ). Cechowało je wysokie natlenienie, 
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niska zawartość substancji organicznych, umiarkowany poziom biogenów i stosunkowo 

niewielka produkcja pierwotna. Wody były dobrze wymieszane i natlenione w całym sezonie 

badawczym. W sezonie wiosennym poziom mineralnych form azotu i fosforu był 

umiarkowany. Produkcję biologiczną limitował  fosfor. Latem koncentracja azotu w wodzie 

pozostała na tym samym poziomie, ponad dwukrotnie wzrosło natomiast stężenie fosforu 

ogólnego. Zawartość materii organicznej była bardzo niska. Wiosną produkcja biologiczna 

była umiarkowanie wysoka. Przezroczystość wody była dość dobra (2,3 m). 

Latem odnotowano wzrost produkcji biologicznej. Stężenie chlorofilu-a wzrosło ponad 

dwukrotnie, przezroczystość wody obniżyła się do głębokości 1,5 m. O2 nad dnem 

[mgO2/l]W całym sezonie limnologicznym liczebnie i gatunkowo dominowały okrzemki, 

które stanowiły wiosną ponad 99%, a latem 93% oznaczonych organizmów roślinnych. W 

stosunku do badań zrealizowanych w 1993 roku jakość wód Jez. Kosobudno uległa 

pogorszeniu w zakresie podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych i biologicznych. W 

2003 roku wody zbiornika były nieco słabiej natlenione, zawierały wyższe ilości substancji 

biogennych, zwłaszcza azotu. Wzrosła koncentracja mineralnych form azotu i fosforu w 

sezonie wiosennym, odnotowano również wzrost produkcji pierwotnej. 

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 18,1 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,9 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 7,4 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 314 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,93 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,095 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,8 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,71 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,26 3 

Wymiana wody (%) 28400 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 797,6 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa 

Jezioro leży na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Obszar Specjalnej 

Ochrony Wielki Sandr Brdy. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 1805,47 km2. Przewagę 

stanowią obszary leśne, które zajmują 82% terenu zlewni w promieniu 1000 m. Akwen 

znajduje się na szlaku kajakowym rzeki Brdy, wykorzystywany jest do celów rekreacji. Na 

północnym brzegu usytuowany jest duży ośrodek szkoleniowo-wczasowy na 90 miejsc, plaża 

oraz pole namiotowe. W pobliżu ośrodka znajduje się kompleks prywatnej zabudowy 

rekreacyjnej. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

i wywożone poza teren zlewni. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Głównym 

źródłem materii biogennej powstającej w zlewni są tereny zalesione 

i opad atmosferyczny.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

51,34 462,04 15,40 10,7 25,0 19,1 

Lasy  394,52 591,77 39,45 82,1 32,0 49,0 

Ugory 34,51 103,52 6,90 7,2 5,6 8,6 

Opad atmosferyczny 53,49 690,03 18,72 - 37,4 23,3 

Suma [kg/rok] 1847,37 80,48 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,150 3,45 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,150 3,45 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Kształt 

jego misy wpływa na obniżenie naturalnej odporności zbiornika na spływ zanieczyszczeń 

z terenu zlewni oraz na wzrost intensywności krążenia materii, prowadzący do wzrostu 

produkcji biologicznej z możliwością tzw „zakwitów”. Jest to zbiornik przepływowy 

o znacznej wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia wzbogacanie ich w substancje organiczne 

i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód 

akwenu jest znaczna. Cechą korzystną dla jakości wód jeziora jest jednak niski poziom presji 

antropogenicznej zlewni bezpośredniej: wody zasilające zbiornik są czyste, brak punktowych 

źródeł zanieczyszczeń, przewaga lasów i niewielki udział gruntów ornych (15%), słabe 

wykorzystanie rekreacyjne. Jezioro leży na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 

Obszar Specjalnej Ochrony Wielki Sandr Brdy. Stan ekologiczny wód jeziora jest dobry. 

Głównym źródłem materii biogennej powstającej w zlewni są tereny zalesione i opad 

atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu   

Ewentualne działania powinny dotyczyć całego ciągu jezior Łąckie, Dybrzk, 

Kosobudno i ze względu na stosunkowo małą antropopresję raczej należy je wiązać 

z utrzymaniem dobrego stanu wód rzeki Brdy.  
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Jezioro  KRĘPSKO 

ID  20272 

ID hydrograficzne  2921569 

 

Lokalizacja: 53o43’08”N, 17o12’04”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    347,05 ha 

Głębokość maks.    17,4 m 

Głębokość średnia    5,9 m 

Objętość     22474,9 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  10386,38 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Krępsko jest to przepływowe jezioro rynnowe położone na północnym skraju 

Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chronionego Krajobrazu nr 9 – „Okolice Jezior Krępsko 

i Szczytno"), na obszarze gminy Człuchów, o silnie rozwiniętej linii brzegowej z dwiema 

zatokami rozdzielonymi dużym półwyspem. Przez jezioro przepływa rzeka Silnica. Jezioro 

Krępsko jest połączone ciekami wodnymi z jeziorami: Orzechowo i Szczytno Wielkie  

stanowiąc zespół jezior Szczycieńskich. Jezioro to nie zostało podpiętrzone, nie obserwuje się 

w nim wyraźnych zmian poziomu wód. Czynnik hydrologiczny w obrębie samego jeziora 

w niewielkim stopniu może oddziaływać na jakość wód i stan ekologiczny jeziora. 

W zlewni jeziora znajdują się miejscowości Krępsko, Garsk, Dobojewo, Stołczno, Kujanki. 

Tylko miejscowość Dobojewo jest skanalizowana, reszta posiada zbiorniki bezodpływowe. 

Wszystkie ścieki z tych miejscowości wywożone są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

w Człuchowie, która znajduje się poza zlewnią jeziora. 

Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie, ale nie ma nad nim zlokalizowanych 

ośrodków wypoczynkowych. Nad jeziorem przeważa indywidualna zabudowa 

wypoczynkowa, która nie posiada zorganizowanego oczyszczania ścieków. Brzegi jeziora są 

nie przekształcone, a wokół niego zachowane są naturalne bufory ochronne. W jeziorze 

obserwuje się występowanie roślinności podwodnej która zajmuje obszar około 136 ha. 

Ponadto nad jeziorem, na wyspach znajdują są kolonie kormoranów. Na jeziorze 
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prowadzona jest gospodarka rybacka i wydawane są pozwolenia na połowy rekreacyjne.         

W pobliżu jeziora znajduje się Ferma Tuczu Prosiąt należąca do spółki „Poldanor” S.A. –

w miejscowości Kujanki (w odległości 2 km od jeziora), a w Garsku zlokalizowany jest 

prywatny zakład masarniczy (w odległości około 600 m od jeziora).  

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 8,3 II 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 3,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 >II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 365 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,74 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,033 I-II 

 Stan jeziora umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,9 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,3 3 

Stratyfikacja wód [%] 8,6 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,13 2 

Wymiana wody (%) 150 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. rolniczo-leśne 2 

Średnia  2,42 

Kategoria II- Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

Dla Jeziora Krępsko dostępne są wyniki badań monitoringowych prowadzonych przez WIOŚ 

z 2001 roku. Jest to jezioro stratyfikowane, dymiktyczne. W okresie letnim występuje w nim 

wyraźna stratyfikacja termiczno-tlenowa. Stan Jeziora Krępsko określono jako umiarkowany. 

Potwierdzają to wyniki badań jakimi dysponuje Zakład Ochrony Wód UAM w Poznaniu z lat 

2008 i 2009. Ocena na podstawie parametrów biologicznych (chlorofil-a) wskazuje na dobry 

stan tego jeziora. Ponadto o dobrym stanie tego jeziora świadczy również obecność 

roślinności podwodnej. Ocenę tę pogarszają pojawiające się w lecie deficyty tlenowe przy 
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dnie. Świadczy to więc o postępującej eutrofizacji tego jeziora. Na podstawie analizy 

podatności na degradację jezioro to oceniono jako dość podatne. Zadecydowały o tym 

przede wszystkim stratyfikacja wód, oraz stosunek objętości jeziora do jego długości.   

  

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

3226,04 38712,48 1290,42 32,1 67,2 55,5 

Lasy  5408,06 8112,09 540,81 53,9 14,1 23,3 

Łąki 819,11 3686,0 245,73 8,2 6,4 10,6 

Ugory 453,95 1361,85 90,79 4,5 2,4 3,9 

Środowiska podmokłe 40,63 60,95 4,06 0,4 0,1 0,2 

Wody 91,55 - - 0,9 - - 

Opad atmosferyczny 438,60 5657,94 153,51 
 

9,8 6,6 

Suma [kg/rok] 57591,3 2325,32 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 0,67 16,59 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,67 16,59 

 

Miejscowości położone nad Jeziorem Krępsko są częściowo skanalizowane a ścieki 

wywożone są do oczyszczalni, która znajduje się poza terenem jego zlewni. Do jeziora 

prawdopodobnie trafiają ścieki z zabudowy indywidualnej wokół niego. W pobliżu jeziora 

zlokalizowane są zakłady produkcji zwierzęcej. Powstająca gnojowica z fermy POLDANOR 

gromadzona jest w wielkich zbiornikach zamkniętych a następnie wykorzystywana 

do nawożenia pól spółki, które zlokalizowane są w zlewni jeziora.  

 

W zlewni jeziora Krępsko głównym źródłem związków biogennych są pola uprawne, 

stanowiące 32,1% powierzchni zlewni. Dociera z nich około 67% zewnętrznego ładunku 

azotu i 55% ładunku fosforu. Z pozostałych wyróżnionych źródeł zanieczyszczeń dopływające 
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ładunki N i P są niewielkie. W zlewni jeziora nie ma udokumentowanych punktowych źródeł 

zanieczyszczeń.  

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest w stanie umiarkowanym, pod stosunkowo niewielką presją zlewni 

całkowitej. Należy ono do jezior o nieznacznej podatności na degradację.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Dla Jeziora Krępsko konieczne będzie podjęcie działań ochronnych, mających na celu 

poprawę jakości wód i nie dopuszczenie do jej pogorszenia. Ponadto wskazane byłoby 

również podjecie działań rekultywacyjnych aby przywrócić jezioro do dobrego stanu 

ekologicznego. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Umiarkowany stan jeziora oraz jego niewielka podatność na degradację powodują, 

że konieczne jest podjęcie działań ochronnych w jego zlewni, aby uzyskać poprawę jakości 

wód: 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) na 

obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni tego jeziora  

2) kontrola szczelności zbiorników z gnojowicą znajdujących się na terenie firmy 

POLDANOR w Kujankach 

3) zakaz wylewania gnojowicy na pola znajdujące się na terenie zlewni jeziora 

4) skanalizowanie wsi znajdujących się w zlewni i wywóz ścieków do oczyszczalni 

w Człuchowie 

5) nie dopuszczenie do zwiększenia presji rekreacyjnej w pobliżu jeziora 

6) skanalizowanie lub organizacja wywozu zanieczyszczeń z indywidualnej zabudowy 

wypoczynkowej zlokalizowanej wokół jeziora 

7) odcięcie wszystkich ścieków dopływających do jeziora 

8) kontrola jakości wód rzeki Silnicy dopływającej do jeziora oraz wód dopływu, 

prowadzącego wody z jeziora Orzechowo 

9) objęcie działaniami ochronnymi jeziora Orzechowo, ze względu na przedostawanie 

się stamtąd sinicowych zakwitów wody do jeziora Krępsko. 

10) monitoring jakości wód tego jeziora minimum co 3 lata 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Jezioro Krępsko znajduje się obecnie w stanie umiarkowanym. Po zastosowaniu 

zaproponowanych działań ochronnych jezioro powinno wrócić do stanu dobrego wciągu 
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około 5 lat. Jeżeli jezioro będzie nadal w stanie umiarkowanym lub gorszym, to konieczne 

będzie podjecie działań rekultywacyjnych.  
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Jezioro  KRUSZYŃSKIE 

ID  2005 (nr katalogowy 20329) 

ID hydrograficzne  2923617 

 

Lokalizacja: 53o59’40,0’’N, 17o36’52,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     465,95 ha 

Głębokość maks.    7,0 m 

Głębokość średnia    3,1 m 

Objętość     14,546 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  70,59 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży, płytki zbiornik położony w kompleksie jezior, przez które przepływa 

rzeka Zbrzyca (dopływ Brdy). Zbrzyca dopływa od północy, z Jez. Somińskiego. Wypływa 

w części wschodniej, i kieruje się na południe do Jez. Parzyn. Na jeziorze nie występują 

zmiany poziomu wody. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest umiarkowany (klasa II wg SOJJ). Wody charakteryzowały się dość wysoką 

produkcją biologiczną, ale wystarczająco dobrą przezroczystością. Wody były wysoko 

natlenione. Poziom biogenów nie przekraczał wartości odpowiednich dla stanu dobrego. 

Skład i liczebność planktonu wskazywały na podwyższoną trofię. Przewagę stanowiły 

organizmy strefy β-mezosaprobowej. Latem ilość organizmów wzrosła, i wystąpił „zakwit” 

sinicowy. Po 14 latach jakość wód nie zmieniła się (II klasa wg SOJJ). 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 38,2 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 10,2 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 261 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,73 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,051 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,1 3 

V jez./L [tys.m3/m] 1,07 3 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,32 4 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 70,59 km2. W bezpośrednim 

sąsiedztwie jeziora znajdują się łąki i pastwiska (odległość do kilku metrów od linii 

brzegowej). W sąsiedztwie zbiornika wypasane jest bydło. Nad jeziorem są niewielkie osady: 

Peplin (27 osób), Windorp (9 osób), Kruszyn (24 osoby). Ich zabudowania dochodzą 

do kilkudziesięciu metrów od brzegu jeziora. Miejscowości położone nad jeziorem nie są 

skanalizowane. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, lub oczyszczane 

w oczyszczalniach przydomowych z rozsączaniem do gruntu. Może jeszcze powstać 

do kilkunastu budynków mieszkalnych nad jeziorem (powyżej 100 m od brzegu). Akwen jest 

użytkowany rekreacyjnie. Na północnym i północno-wschodnim brzegu zlokalizowana jest 

zwarta, miejscami rozproszona prywatna zabudowa letniskowa (nieczystości gromadzone są 

w zbiornikach). Rozwija się także agroturystyka. Brzegi zbiornika nie zostały przekształcone. 

Wokół jeziora zachowane są naturalne bufory ochronne: pas drzew i krzewów. Roślinność 
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wynurzona skupia się przy wyspach i w strefie przybrzeżnej jeziora. Jest to głównie trzcina, 

w mniejszych ilościach także pałka i sitowie. Od lat 90-tych trzcina rozwija się intensywniej 

i postępuje w głąb zbiornika. Roślinność zanurzona porasta dno zbiornika wzdłuż całego 

litoralu do głębokości 3 m, tworząc rozległe łąki. Jest to najczęściej moczarka kanadyjska, 

ramienica i rogatek. Na jeziorze gniazdują kormorany, są też bobry. Jezioro znajduje się w 

północnej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego, na Obszarze Specjalnej Ochrony Wielki 

Sandr Brdy. Jezioro objęte jest strefą ciszy. Ładunki azotu i fosforu dostają się do jeziora 

głównie z opadem atmosferycznym (73% N i 52% P). Źródłem ładunków biogenów 

powstających w zlewni są tereny leśne (26% P) oraz łąki i pastwiska (18% P), w niewielkim 

stopniu także ugory (4% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  809,24 1213,9 80,92 70,5 14,7 26,0 

Łąki  i pastwiska 277,77 833,30 55,55 24,2 10,1 17,8 

Ugory 60,07 180,21 12,01 5,2 2,2 3,9 

Opad atmosferyczny 465,95 6010,70 163,08 - 73,0 52,3 

Suma [kg/rok] 8238,06 311,57 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,067 1,77 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,067 1,77 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest umiarkowany (klasa II wg SOJJ). Po 14 latach jakość wód nie zmieniła się. 

W odległości kilku metrów od linii brzegowej znajdują się łąki i pastwiska. W sąsiedztwie 

zbiornika wypasane jest bydło. Nad jeziorem są trzy niewielkie osady. Ich zabudowania 

dochodzą do kilkudziesięciu metrów od brzegu jeziora. Miejscowości położone nad jeziorem 

nie są skanalizowane. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, lub oczyszczane 

w oczyszczalniach przydomowych z rozsączaniem do gruntu. Może jeszcze powstać 

do kilkunastu budynków mieszkalnych nad jeziorem (powyżej 100 m od brzegu). Akwen jest 
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użytkowany rekreacyjnie. Na północnym i północno-wschodnim brzegu zlokalizowana jest 

zwarta, miejscami rozproszona prywatna zabudowa letniskowa (nieczystości gromadzone są 

w zbiornikach). Rozwija się także agroturystyka. Brzegi zbiornika nie zostały przekształcone. 

Wokół jeziora zachowane są naturalne bufory ochronne: pas drzew i krzewów. Na jeziorze 

gniazdują kormorany, są też bobry. Znajduje się ono na terenie chronionym. Objęte jest 

strefą ciszy. Ładunki azotu i fosforu dostają się do jeziora głównie z opadem atmosferycznym 

(73% N i 52% P). Źródłem ładunków biogenów powstających w zlewni są tereny leśne (26% 

P) oraz łąki i pastwiska (18% P), w niewielkim stopniu także ugory (4% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) utrzymanie lub założenie pasa zadrzewień lub zakrzewień o szerokości ok. 15 m na 

odcinkach linii brzegowej, gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy rekreacyjnej i mieszkalnej,  

3) zakaz stadnego wypasania zwierząt gospodarskich w pasie ochronnym stanowiącym 

pas o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10-12 lat 
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Jezioro  KSIĘŻE 

ID  2395 (nr katalogowy 20343) 

ID hydrograficzne  2923659  

 

Lokalizacja: 53o56’05,6’’N, 17o29’28,8’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     67,92 ha 

Głębokość maks.    4,6m 

Głębokość średnia    2,7 m 

Objętość     2,0052 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  403,18 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro znajduje się w ciągu jezior: Laska, Długie, Parszczenica i Śluza, zlokalizowanych 

w dolnym biegu rzeki Zbrzycy (lewobrzeżny dopływ Brdy). Kształt misy jeziora jest zbliżony 

do koła, jej stoki są łagodne, a dno wyrównane z jednym wyraźnym, lecz płytkim 

zagłębieniem usytuowanym w środkowej części. Szerokie przesmyki stanowią połączenie 

z jeziorami Laska (dopływ) i Długie (odpływ). Od strony wschodniej akwen zasila rzeka 

Kłonecznica. Poziom wody w jeziorze jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na działanie czynników zewnętrznych (poza 

kategorią wg SOJJ). Decyduje o tym przede wszystkim kształt jego misy (znaczna 

powierzchnia i bardzo mała głębokość). Wpływa on na zmniejszenie naturalnej odporności 

zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni (tzw. możliwość rozcieńczania) oraz na 

wzrost intensywności krążenia materii prowadzący do wzrostu produkcji biologicznej 

(możliwość „zakwitów”). Jest to zbiornik przepływowy o znacznej wymianie wody w ciągu 

roku, co ułatwia wzbogacanie jego wód w substancje organiczne i mineralne pochodzące 

z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód zbiornika jest znaczna. 

Cechą korzystną dla jakości jego wód jest jednak niski poziom presji antropogenicznej zlewni: 

wody zasilające zbiornik są czyste, przewaga lasów i brak gruntów ornych w bezpośrednim 
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otoczeniu akwenu oraz  słabe wykorzystanie rekreacyjne. Stan ekologiczny wód jest słaby 

(II klasa wg SOJJ). Charakteryzowały się one wysokim natlenieniem, umiarkowaną ogólną 

zawartością azotu i fosforu oraz niskim poziomem azotu mineralnego i fosforanów w okresie 

wiosennym. Wody były wysoko natlenione wiosną i nadmiernie natlenione latem 

(fotosynteza). W sezonie letnim obserwowano wysoki poziom substancji organicznych 

rozkładalnych na drodze biologicznej i wzrost ogólnej zawartości azotu. Stężenie fosforu 

kształtowało się na zbliżonym poziomie w całym sezonie limnologicznym. Skład organizmów 

planktonowych wskazywał na dobrą jakość wód. Stanowiły go organizmy typowe dla wód 

czystych lub miernie zanieczyszczonych. Wiosenny plankton roślinny charakteryzował się 

wysokim wskaźnikiem różnorodności gatunkowej. Wśród 52 oznaczonych gatunków 

przewagę liczebną i gatunkową stanowiły okrzemki (96% organizmów). Latem nastąpił 

spadek ilości i stopnia zróżnicowania organizmów. Obok nadal dominujących okrzemek (do 

76% organizmów) pojawiły się też sinice i zielenice. Zawartość chlorofilu-a wzrosła z 13,7 

do 82,1 mg/m3 i spadła przezroczystość wody. W stosunku do badań przeprowadzonych w 

1991 r. jakość wód jeziora nadal odpowiadała II klasie. Różnice w jakości wody związane były 

ze wzrostem produkcji biologicznej w zbiorniku. W wyniku fotosyntezy w 2003 r. wody były 

zdecydowanie lepiej natlenione latem, charakteryzowała je też znacznie wyższa zawartość 

chlorofilu-a (zbliżona przezroczystość wody). Stwierdzono również wyraźnie niższy poziom 

nieorganicznych form azotu wiosną oraz większą ilość substancji organicznych rozkładalnych 

biologicznie; fosfor był na zbliżonym poziomie. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 47,9 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,0 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 12,0 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 287 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,12 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,055 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

b.d. – brak danych 
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Stan chemiczny –  brak danych 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,7 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,59 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,37 4 

Wymiana wody (%) 5300 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 190 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita zbiornika zajmuje obszar 403,18 km2. W otoczeniu jeziora (bufor 

1000 m) przewagę stanowią tereny leśne (75%). Z terenów użytkowanych rolniczo są tylko 

łąki i pastwiska oraz ugory (25%). Na południowym brzegu usytuowana jest miejscowość 

Mogiel, na zachodnim – niewielka osada Duże Mielno, a na północno-wschodnim znajduje 

się kolonia prywatnych domków letniskowych. Jezioro nie jest bezpośrednim odbiornikiem 

ścieków. Na rzece Kłonecznicy, w pobliżu jej ujścia do jeziora, znajduje się hodowla pstrągów 

(staw przepływowy o przepływie średnim ponad 500 l/s). Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Roślinność wynurzona jest raczej uboga. Jezioro znajduje się w obszarze 

ochrony Natura 2000. Ładunek azotu i fosforu powstający w zlewni pochodzi ze stawów 

rybnych 97% N i 98% P.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  280,52 420,78 28,05 75,0 0,7 0,8 

Łąki  i pastwiska 74,76 224,27 14,95 20,0 0,4 0,4 

Ugory 18,94 56,83 3,79 5,0 0,1 0,1 

Opad atmosferyczny 67,92 876,16 23,77 - 1,4 0,6 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Stawy rybne – hodowla pstrąga 58 833,56 3 677,1 - 97,4 98,1 

Suma [kg/rok] 60 411,6 3 747,66 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,104 2,32 

Ze źródeł punktowych 5,41 86,62 

Suma [g/m2rok] 5,52 88,94 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na działanie czynników zewnętrznych (poza 

kategorią wg SOJJ). Kształt jego misy wpływa na zmniejszenie naturalnej odporności 

zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni (tzw. możliwość rozcieńczania) oraz na 

wzrost intensywności krążenia materii prowadzący do wzrostu produkcji biologicznej 

(możliwość „zakwitów”). Jest to zbiornik przepływowy o znacznej wymianie wody w ciągu 

roku, co ułatwia wzbogacanie jego wód w substancje organiczne i mineralne pochodzące 

z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód zbiornika jest znaczna. 

Cechą korzystną dla jakości wód jeziora jest jednak niski poziom presji antropogenicznej 

zlewni: wody zasilające zbiornik są czyste, przewaga lasów i brak gruntów ornych w 

bezpośrednim otoczeniu akwenu oraz nieliczna zabudowa rekreacyjna. Zagrożenie dla wód 

zbiornika stanowić może zrzut wody ze stawów hodowlanych oraz dopływ rzeki Zbrzycy 

o znacznej powierzchni zlewni. Ładunek azotu i fosforu powstający w zlewni pochodzi ze 

stawów rybnych 97% N i 98% P. Zbiornik znajduje się na terenie objętym ochroną. Stan 

ekologiczny wód jest słaby (II klasa wg SOJJ). W stosunku do badań przeprowadzonych w 

1991 r. stan czystości wód jeziora nie zmienił się i nadal odpowiadał II klasie wg SOJJ. Różnice 

w jakości wody związane były ze wzrostem produkcji biologicznej w zbiorniku.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Zaostrzenie warunków odprowadzania wód z hodowli pstrąga  w Lasce.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

7-8 lat 

 

 

Uwaga 

Przyjęte wskaźniki ładunków z hodowli pstrąga są zawyżone. Hodowla istnieje od wielu lat i 

nie jest widoczny tak znaczny wpływ zrzutów na jakość jeziora.  
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Jezioro  LASKA 

ID  2433 (nr katalogowy 20342) 

ID hydrograficzne  2923659 

 

Lokalizacja: 53o55’53,1’’N, 17o30’33,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     65,32 ha 

Głębokość maks.    3,6 m 

Głębokość średnia    1,4 m 

Objętość     1,0407 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 250,1 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Zbiornik znajduje się w ciągu jezior: Księże, Długie, Parszczenica i Śluza, 

zlokalizowanych w dolnym biegu rzeki Zbrzycy, która jest lewobrzeżnym dopływem Brdy. 

Jest to zbiornik typu eutroficznego o maksymalnej głębokości 3,6 m i piaszczysto-mulistym 

dnie. Zasila go rzeka Zbrzyca, wpływająca od strony wschodniej. Odpływ stanowi szeroki 

przesmyk łączący jez Jez. Księże. Poziom wód w zbiorniku jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na działanie czynników zewnętrznych (poza 

kategorią wg SOJJ). Decyduje o tym przede wszystkim kształt jego misy (znaczna 

powierzchnia i bardzo mała głębokość). Ukształtowanie misy wpływa na zmniejszenie 

naturalnej odporności zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni (tzw. możliwość 

rozcieńczania) oraz na wzrost intensywności krążenia materii prowadzący do wzrostu 

produkcji biologicznej (możliwość „zakwitów”). Jest to zbiornik przepływowy o znacznej 

wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia wzbogacanie ich w substancje organiczne 

i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód 

zbiornika jest znaczna. Cechą korzystną dla jakości wód jeziora jest jednak niski poziom presji 

antropogenicznej zlewni: wody zasilające akwen są czyste, brak punktowych źródeł 

zanieczyszczeń, przewaga lasów i brak gruntów ornych w bezpośrednim otoczeniu jeziora 

oraz brak zabudowy rekreacyjnej. Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie 

ładunku obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika (grupa 2 wg 
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Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód jest dobry (II klasa wg SOJJ). W całym sezonie 

badawczym obserwowano podwyższony poziom produkcji biologicznej. Skład organizmów 

planktonowych był typowy dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych. Plankton 

roślinny był bardzo zróżnicowany gatunkowo, wiosną oznaczono tu aż 52 gatunki glonów. 

Przewagę liczebną i gatunkową stanowiły okrzemki. Wody były wysoko natlenione, 

umiarkowanie zmineralizowane, zawierały niewielką ilość substancji organicznych zarówno 

w warstwie powierzchniowej, jak i przydennej; w całym sezonie badawczym cechował je 

niski poziom związków biogennych. W stosunku do badań przeprowadzonych w 1991 roku 

ogólna ocena jakości wód jeziora nie uległa zmianie. W 2003 roku wody zbiornika były 

jednak lepiej natlenione, charakteryzowały się niższą produkcją biologiczną, niższą ilością 

substancji organicznych, fosforu i mineralnych form azotu. Zawartość fosforanów pozostała 

na zbliżonym poziomie.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 22,4 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 9,8 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 288 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,82 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,055 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,4 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,30 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,68 4 

Wymiana wody (%) 7700 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 233,7 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 
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Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 345,5 3 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Gęstość sieci rzecznej 0 0 

Spadek zlewni 17,7 2 

Obszary bezodpływowe 5 0 

Typ geologiczny zlewni gliniasto-piaszczysta 2 

Typ użytkowania zlewni leśna 0 

Średnia  1,4 

Grupa 2  - zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

3. Ocena zlewniowa 

Zlewnię zbiornika (bufor 1000 m) w 74% stanowią obszary leśne, porastające 

południową część jego brzegu. Pozostała część to użytki zielone, które znajdują się głównie 

na brzegu północnym. Akwen leży na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i Natura 

2000. Na jeziorze został utworzony ornitologiczny Rezerwat Przyrody "Jezioro Laska", który 

obejmuje obszar całego jeziora. Ze względu na zachowanie cennych wartości przyrodniczych 

rezerwatu, wejście na jego teren jest możliwe tylko za indywidualną zgodą. Roślinność 

wynurzona i zanurzona występuje dość obficie. Łąki i pastwiska dochodzą do brzegu jeziora. 

Wzdłuż brzegu jest naturalny bufor ochronny z drzew i krzewów. Głównym źródłem 

ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są tereny leśne (27% N i 39% P) oraz opad 

atmosferyczny (54% N i 33% P).  

   

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  275,00 412,5 27,5 73,6 26,6 39,2 

Łąki  i pastwiska 98,35 295,05 19,67 26,3 19,0 28,1 

Ugory 0,44 1,32 0,09 0,1 0,1 0,1 

Opad atmosferyczny 65,32 842,65 22,86 - 54,3 32,6 

Suma [kg/rok] 1551,52 70,12 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,107 2,38 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,107 2,38 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na działanie czynników zewnętrznych (poza 

kategorią wg SOJJ). Ukształtowanie misy wpływa na zmniejszenie naturalnej odporności 

zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni (tzw. możliwość rozcieńczania) oraz na 

wzrost intensywności krążenia materii prowadzący do wzrostu produkcji biologicznej 

(możliwość „zakwitów”). Jest to zbiornik przepływowy o znacznej wymianie wód w ciągu 

roku, co ułatwia wzbogacanie ich w substancje organiczne i mineralne pochodzące z obszaru 

zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód zbiornika jest znaczna. Cechą 

korzystną dla jakości wód jeziora jest jednak niski poziom presji antropogenicznej zlewni: 

wody zasilające akwen są czyste, brak punktowych źródeł zanieczyszczeń, przewaga lasów 

i brak gruntów ornych w bezpośrednim otoczeniu jeziora oraz brak zabudowy rekreacyjnej. 

Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka 

możliwość dostarczania go do zbiornika. Jezioro znajduje się na terenie objętym ochroną. 

Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są tereny leśne oraz 

opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód jest dobry (II klasa wg SOJJ). 

 

Geosystem jeziora, w którym występują korzystne warunki zlewniowe (zlewnia jest mało 

aktywna w dostarczaniu ładunku do zbiornika), ale samo jezioro jest podatne na wpływy z 

zewnątrz. Eutrofizacja wód w tej grupie postępuje umiarkowanie, jednak ingerencja w 

warunki zlewniowe może doprowadzić dość szybko do wzrostu jej temperatury. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód  

Ze względu na znikomy wpływ antropopresji, poza ogólnymi zaleceniami 

obejmującymi uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Zbrzycy powyżej jeziora, 

innych działań nie należy określać. 
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Jezioro  LIPCZYNO WIELKIE 

ID  2558 (nr katalogowy 20282) 

ID hydrograficzne  292183 

 

Lokalizacja: 53o53’39,2’’N, 17o15’13,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     154,7 ha 

Głębokość maks.    29,7 m 

Głębokość średnia    9,0 m 

Objętość     13,928 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  18,75 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w zlewni rzeki Lipczynki (lewostronny dopływ Brdy). Jest to duży 

i głęboki, wytopiskowy zbiornik o stromych zboczach misy, urozmaiconej powierzchni dna 

z dwoma wyraźnymi zagłębieniami oraz wyrównanej linii brzegowej. Posiada owalnie 

wydłużony kształt z kierunku północnego na południowo-zachodni. Jezioro zasilają dwa cieki: 

Lipczynka w północnej jego części i dopływ z Jez. Lipczyno Małe o długości około 0,1 km. 

Odpływ wód stanowi rzeka Lipczynka (w południowo wschodniej części jeziora) kierująca się 

na południe. Poziom wód w jeziorze jest stabilny, nie ma jazów ani zastawek. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest dobry (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się niewielką produkcją 

biologiczną dobrą przezroczystością i niskim poziomem biogenów. Hypolimnion 

był całkowicie pozbawiony tlenu. Skład planktonu wskazywał na słabe zanieczyszczenie wód. 

Zdecydowaną większość organizmów stanowiły osobniki typowe dla strefy β-

mezosaprobowej. W ciągu 14 lat jakość wód jeziora nie zmieniła się (II klasa wg SOJJ). 

  

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

669 
 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 6,4 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 246 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,84 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,041 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 9,0 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,88 3 

Stratyfikacja wód [%] 24,9 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,08 1 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,3 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,71 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 18,75 km2. Otoczenie jeziora (bufor 

1000 m) w ponad 99% stanowią lasy. Nad jeziorem położona jest osada Lipczynek. Do jeziora 

nie są odprowadzane ścieki ze źródeł punktowych. Zbiornik jest w niewielkim stopniu 

użytkowany rekreacyjnie. Nad jeziorem występuje nieliczna, zwarta indywidualna zabudowa 

wypoczynkowa. Są pola biwakowe. Plaże stanowią niewielki odsetek długości linii brzegowej. 

Trzy ośrodki wypoczynkowe, zlokalizowane w rejonie odpływu Lipczynki (osada Lipczynek), 

stanowią obecnie dwa kompleksy prywatnych domków letniskowych (60 domków) 

i prywatny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy na około 80 miejsc. Ścieki z ośrodka i jednego 

kompleksu (40 domków) odprowadzane są kanalizacją na oczyszczalnię biologiczną typu 

BIOBLOK MU 75 i dalej do rzeki Lipczynki. Ścieki z drugiego kompleksu (około 20 domków) 

są gromadzone w zbiornikach i wywożone na oczyszczalnię. Brzegi akwenu nie 

są przekształcone, są łagodne i  łatwo dostępne. Jezioro otacza naturalny bufor ochronny 
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z drzew i krzewów, istotnie przekształcony przez bobry. Roślinność wynurzona zajmuje około 

66% długości linii brzegowej, reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą i pałkę 

wodną. Porasta strefę litoralu na całej długości dużymi kępami nawet do 30 m w głąb jeziora. 

Roślinność zanurzona występuje do głębokości 5 m, zajmuje 20% zwierciadła wody 

(moczarka kanadyjska, wywłócznik skrętoległy, grążel żółty w zacisznych zatokach). Dno 

zbiornika ma charakter piaszczysty, tylko miejscami z niewielką ilością osadów. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Udostępnione jest do wędkowania. Położone jest ono 

w południowo-wschodniej części Obszaru Chronionego Krajobrazu „Fragment Borów 

Tucholskich”. Jest objęte strefą ciszy. Około 90% ładunku azotu i fosforu powstającego 

w zlewni pochodzi z terenów leśnych.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  553,21 829,81 55,32 99,6 89,1 94,8 

Łąki  i pastwiska 2,19 6,58 0,44 0,4 0,7 0,8 

Opad atmosferyczny 7,35 94,82 2,57 - 10,2 4,4 

Suma [kg/rok] 931,20 58,33 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,794 12,67 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,794 12,67 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest dobry (II klasa wg SOJJ). W ciągu 14 lat jakość wód jeziora nie zmieniła się (II klasa 

wg SOJJ).  Otoczenie jeziora w ponad 99% stanowią lasy. Nad zbiornikiem położona jest 

osada Lipczynek. Do jeziora nie są odprowadzane ścieki ze źródeł punktowych. Jest ono w 

niewielkim stopniu użytkowane rekreacyjnie. Nad jeziorem występuje nieliczna, zwarta 

indywidualna zabudowa wypoczynkowa. Są dwa pola biwakowe. Plaże stanowią niewielki 

odsetek długości linii brzegowej. W rejonie odpływu Lipczynki znajdują się dwa kompleksy 

prywatnych domków i Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy. Ścieki z tego ośrodka i jednego 

kompleksu (40 domków) odprowadzane są kanalizacją na oczyszczalnię biologiczną typu 
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BIOBLOK MU 75, i dalej do rzeki Lipczynki. Ścieki z drugiego kompleksu (20 domków) są 

gromadzone w zbiornikach i wywożone na oczyszczalnię. Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Udostępnione jest ono także do wędkowania. Położone jest na 

obszarze chronionym. Około 90% ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni pochodzi z 

terenów leśnych.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej.    
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Jezioro  LUTOWSKIE 

ID  20415 

ID hydrograficzne 2927419 

 

Lokalizacja: 53°28,1'N, 17°26,2'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     143,2 ha  

Głębokość maksymalna  12,1 m 

Głębokość średnia   3,8 m    

Objętość    5492,3 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 3659,86 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Misa jeziora Lutowskiego posiada powierzchnię 143,2 ha. Położona jest w dnie 

równoleżnikowo przebiegającej rynny polodowcowej. Długość misy jeziornej wynosi 4,3 km, 

przy długości linii brzegowej na poziomie ponad 12 km. Morfometria jeziora Lutowskiego 

jest silnie urozmaicona. Zachodnią część stanowi basen o maksymalnej głębokości 4,6 m 

o stosunkowo płaskim dnie. Główny basen jeziora składa się z podłużnej rynny, 

z dwoma wyraźnie oddzielonymi od siebie przegłębieniami. Cechuje się on wąską strefą 

litoralu i silnym rozczłonkowaniem linii brzegowej. Wschodnią część jeziora stanowi bardzo 

wąska i płytka, około 2,5 m maksymalnej głębokości, rynna. Oś hydrograficzną jeziora 

Lutowskiego stanowi Sępolenka, stanowiąca jego główny dopływ. Do jeziora dochodzi 

jeszcze kilka mniejszych cieków, zbierających swe wody głównie na obszarach zalesionych. 

Jezioro posiada charakter przepływowy, o czym świadczy zachodząca do około 6 miesięcy 

całkowita wymiana wody. Odpływ wód, w kierunku jeziora Sępoleńskiego, regulowany jest 

jazem w miejscowości Lutówko Młyn. Istniejący poziom piętrzenia nie ma znaczącego 

wpływu na osiągniętą jakość wód. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 24,2 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,2 I-II 

O2 nad dnem 1,4 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 351 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,38 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,06 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,8 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,44 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,22 3 

Wymiana wody (%) 190 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 8,2 2 

Zagosp. zlewni bezp. 
>60% lasów 

>60% gruntów ornych 
2 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 6,12 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolniczo-leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Niekorzystne warunki morfometryczne skutkują nadanie III kategorii podatności 

na degradację jeziora Lutowskiego. Wody jeziora cechują się występowaniem częściowej 

stratyfikacji termiczno-tlenowej. W warstwie naddennej panowały warunki anoksyczne, 

które odpowiedzialne były za dostawę związków fosforu z osadów jeziornych. 
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Powierzchniowa warstwa wód nie była już tak obciążona tym biopierwiastkiem. 

Jednak produktywność biologiczna wód była na wysokim poziomie. Skutkuje to nadaniem 

umiarkowanego stanu ekologicznego wodom jeziora Lutowskiego na podstawie wyników 

badań z 2006 roku. W warstwie epilimnionu odnotowano wysoką zawartość mineralnych 

form azotu. Jakość wód jeziora Lutowskiego, zgodna z systemem oceny jakości jezior, 

wskazuje na słabą klasę czystości. W porównaniu z poprzednią serią badań monitoringowych 

przeprowadzonych 1998 roku, stan czystości wód nie uległ znaczącej zmianie. Odnotować 

należy jednak, niekorzystny wzrost koncentracji pierwiastków biogennych w przydennych 

warstwach wód jeziora. Gospodarka rybacka na jeziorze Lutowskim jest prowadzona, a jego 

wody zostały zaliczone do typu leszczowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
1245,92 11213,26 373,78 34,03 65,84 54,27 

Lasy  1953,32 2929,99 195,33 53,37 17,2 28,36 

Łąki  i pastwiska 329,49 988,46 65,9 9 5,8 9,57 

Zbiorniki wodne 113,39 - - 3,1 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 17,74 53,23 3,55 0,48 0,31 0,52 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 143,2 1847,28 50,12 

 

10,85 7,28 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 17032,21 688,67 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,48 11,89 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,48 11,89 
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Podział wykorzystania powierzchni zlewni jeziora Lutowskiego jest symetryczny. 

Jej zachodnią część, skoncentrowaną wzdłuż przebiegu rzeki Sępolenki, stanowią lasy. 

Wschodnia część natomiast pokryta jest gruntami ornymi, z których pochodzi ponad połowa 

ładunku obciążeniowego substancji biogennych. Strefa buforowa roślinności jeziora 

Lutowskiego jest bardzo dobrze rozwinięta. Jest ona w stanie powstrzymać duży procent 

materii allochtonicznej docierającej w czasie spływu powierzchniowego. Gospodarka 

ściekowa, oparta o zbiorniki bezodpływowe wsi Lutówko położonej bezpośrednio nad 

północnym brzegiem jeziora, może stanowić jedyne zagrożenie punktowe dla jakości wód 

jeziora na terenie jego zlewni. Jezioro nie jest wykorzystywane rekreacyjnie. 

 

Ocena końcowa 

Obciążenie wód jeziora mineralną materią allochtoniczną oraz biogenami, 

dostarczanymi głównie za pomocą rzeki Sępolenki, w połączeniu z wysoką produktywnością 

biologiczną wód decyduje o osiągnięciu umiarkowanego stanu ekologicznego wód jeziora 

Lutowskiego. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

2) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny eutroficzny stan jeziora jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  ŁĄCKIE 

ID  2778 (nr katalogowy 20361) 

ID hydrograficzne  2923933 

 

Lokalizacja: 53o51’29,7’’N,17o33’56,8’’ E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     115,45 ha 

Głębokość maks.    19,0 m 

Głębokość średnia    8,6 m 

Objętość     10,9087 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   1607,149 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro wraz z jeziorami Dybrzyk i Kosobudno tworzą zwarty kompleks jezior leżących 

na ciągu rzeki Brdy. Wypełniają one dno rynny subglacjalnej biegnącej w kierunku NW-SE. 

Charakter zlewni oraz cechy morfometryczne poszczególnych akwenów są zbliżone. 

Jezioro zasila rzeka Brda, dopływająca od południa z Jez. Witoczno, oraz Orla Struga, 

wpływająca od północnego-zachodu do Jez. Małołąckiego. Odpływ stanowi rzeka Brda 

wpływająca do Jez. Dybrzk. Orla Struga jest ciekiem o długości 9 km, średnim spadku 

wynoszącym 1,9 %o, odwadniającym obszar o powierzchni 20,7 km2. Poziom wody 

w zbiorniku jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Niewielka masa wody, 

w porównaniu z długością linii brzegowej, obniża jego zdolność do rozcieńczania 

zanieczyszczeń spływających z obszaru zlewni. Jest to zbiornik przepływowy o znacznej 

wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia ich wzbogacanie w substancje organiczne 

i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód 

zbiornika jest znaczna. Cechą bardzo korzystną dla jakości wód jeziora jest natomiast niski 

poziom presji antropogenicznej w zlewni: wody zasilające zbiornik są czyste, brak 

punktowych źródeł zanieczyszczeń, przewaga lasów (90,8%) i niski udział gruntów ornych 

(9,2%) w bezpośrednim otoczeniu jeziora. Stan ekologiczny wód jest zły (II klasa wg SOJJ). 
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Produktywność zbiornika była wysoka. Wyższy poziom chlorofilu-a notowano latem – 

50,5 mg/m3. Skład organizmów planktonowych był typowy dla wód czystych lub minimalnie 

zanieczyszczonych. Plankton roślinny był zróżnicowany gatunkowo. W całym sezonie 

limnologicznym dominowały okrzemki (91-96%). Wody przydenne charakteryzowały się 

niskim natlenieniem. Latem wody do głębokości 6 m były wysoko natlenione. Warstwę 

metalimnionu cechował tak szybki spadek tlenu, że na głębokości 11 m odnotowano 

całkowity jego brak. W całej warstwie hypolimnionu nie stwierdzono już obecności tlenu. 

Wody charakteryzowały się niską lub umiarkowanie wysoką zawartością substancji 

biogennych i rozpuszczonych substancji mineralnych. W stosunku do badań 

przeprowadzonych w 1993 roku klasa czystości wód zbiornika nie uległa zmianie (II klasa 

wg SOJJ). Poprawił się jednak stan wód przydennych, przejawiający się dużym spadkiem 

poziomu związków fosforu i azotu amonowego. W 2003 roku zaobserwowano jednak 

znacznie wyższą produkcję roślinną. 

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 40,3 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 243 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,95 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,085 I-II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 8,6 2 

V jez./L (tys.m3/m) 1,32 3 

Stratyfikacja wód (%) 22,5 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,09 1 

Wymiana wody (%) 5900 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 156,2 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro dość podatne na degradację 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Jezioro leży na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000. Jeziora 

Łąckie i Dybrzk znajdują się ponadto w otulinie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. 

Ich zlewnię bezpośrednią budują utwory sandrowe. Powierzchnia sandru wznosi się 

przeciętnie na wysokości 139-134 m n.p.m. Zlewnia całkowita zajmuje powierzchnię 

1607,149 km2. Lasy zajmują 91% powierzchni w promieniu 1000 m od jeziora. Roślinność 

wodna wynurzona zajmuje 20% długości linii brzegowej. Jezioro jest wykorzystywane do 

celów rekreacji. Na północnym brzegu zbiornika zlokalizowano pole namiotowe. Na brzegu 

południowym, w miejscowości Drzewicz, usytuowane są trzy ośrodki wypoczynkowe. Wieś 

nie jest skanalizowana. Akwen nie jest odbiornikiem ścieków. Ścieki z ośrodków i wsi 

gromadzone są w zbiornikach i wywożone poza teren zlewni lub rozsączane do gruntu. 

Kompleks wypoczynkowy „Drzewicz” zajmuje powierzchnię 2,72 ha, na której znajduje się 35 

domków czteroosobowych. Ścieki z ośrodka podczyszczane są w osadniku gnilnym 

i następnie wprowadzane do gruntu przez 6 studni rozsączaj¹cych. Szacowana na podstawie 

zużycia wody ilość ścieków wynosi około 7 m3/dobę w sezonie. Stężenia zanieczyszczeń 

w odprowadzanych ściekach znacznie przekraczają najwyższe dopuszczalne wartości 

wskaźników (niedostateczne podczyszczanie w osadniku). Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni 

sutereny leśne i opad atmosferyczny.  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

52,62 473,56 15,79 9,2 17,3 14,6 

Lasy  516,52 774,78 51,65 90,8 28,3 47,9 

Opad atmosferyczny 115,45 1489,27 40,41 - 54,4 37,5 

Suma [kg/rok] 2737,61 107,84 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,093 2,37 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,093 2,37 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Niewielka masa wody, 

w porównaniu z długością linii brzegowej, obniża jego zdolność do rozcieńczania 

zanieczyszczeń spływających z obszaru zlewni. Jest to zbiornik przepływowy o znacznej 

wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia ich wzbogacanie w substancje organiczne 

i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód 

zbiornika jest znaczna. Cechą bardzo korzystną dla jakości wód jeziora jest natomiast niski 

poziom presji antropogenicznej w zlewni: wody zasilające zbiornik są czyste, brak 

punktowych źródeł zanieczyszczeń, przewaga lasów (90,8%) i niski udział gruntów ornych 

(9,2%) w bezpośrednim otoczeniu jeziora. Jezioro leży na terenie chronionym. Jest 

wykorzystywane do celów rekreacji. Ścieki ze wsi i ośrodków są wywożone. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu 

powstających w zlewni tereny leśne i opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód jest zły W 

stosunku do badań przeprowadzonych w 1993 roku klasa czystości wód zbiornika nie uległa 

zmianie (II klasa wg SOJJ).  
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Ewentualne działania powinny dotyczyć całego ciągu jezior Łąckie, Dybrzk, 

Kosobudno i ze względu na stosunkowo małą antropopresję raczej należy je wiązać 

z utrzymaniem dobrego stanu wód rzeki Brdy.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

10 lat 
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Jezioro  MĘDROMIERZ  

ID  20407 

ID hydrograficzne  292694  

 

Lokalizacja: 53º32’30”N, 17º48’47”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     32,31 ha 

Głębokość maks.    5,2 m 

Głębokość średnia    2,9 m 

Objętość     864,2 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  2,2 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Mędromierz jest jeziorem bezodpływowym. Jezioro jest planowane 

do podpiętrzenia zgodnie z Programem małej retencji województwa kujawsko pomorskiego. 

Przy wysokości piętrzenia 0,3m przyrost retencji wyniesie 118,0 tys m3. Brak jest 

udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Mędromierz.  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,9 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,2 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,9 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

125,93 1133,39 37,78 56,67 66,52 63,67 

Lasy  25,46 38,19 2,55 11,46 2,24 4,29 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 38,49 115,48 7,70 17,32 6,78 12,98 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 32,31 416,86 11,31 

 

24,46 19,06 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 1703,92 59,33 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,184 5,273 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,184 5,273 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową rozproszoną – ok. 57%. 

Udział lasów wynosi jedynie 11%, zaś ugorów – 17%. Z obszarów gruntów ornych pochodzi 

zdecydowana większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 67% azotu 

oraz 64% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora użytkowanie terenu jest inne – 44% to 

ugory, zaś 26% - grunty orne wraz z zabudową rozproszoną. Widoczne na ortofotomapie 

pola uprawne wzdłuż około 1/3 długości linii brzegowej dochodzą bardzo blisko brzegu 

jeziora. 

Przed wpływami z zewnątrz chroni jezioro pas trzcin. 

Bezpośrednio nad jeziorem brak jest zabudowy, zarówno mieszkalnej jak i rekreacyjnej. 

Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Mędromierz. Informacje pozyskane z Urzędu Gminy Mędromierz, pozwalają 

przypuszczać, iż stan jeziora może spełniać wymagania stanu dobrego. 

Jednak zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów rolniczych jest zdecydowanie 

negatywnym czynnikiem wpływającym na stan jeziora. 

 

4.Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
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Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  MILACHOWO 

ID 2400 (nr katalogowy 20339) 

ID hydrograficzne  2923631 

 

Lokalizacja: 53o56’14,8’’N, 17o33’45,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     59,71 ha 

Głębokość maks.    3,9 m 

Głębokość średnia    1,9 m 

Objętość     1,2299 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  230,74 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to nieduży, płytki zbiornik, położony w zlewni rzeki Zbrzycy. Zasila go tylko część 

wód Zbrzycy. Powyżej zbiornika koryto rzeki dzieli się na dwa ramiona. Jedno z nich o ¼ 

objętości przepływu zasila wody zbiornika. Jezioro zasilane jest od strony północnej przez 

kilka źródeł.    

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Stan 

ekologiczny jego wód jest umiarkowany (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się dość 

wysoką produkcją biologiczną, słabą przezroczystością i wysokim poziomem fosforu. 

Zawartość azotu i rozpuszczonych substancji nieorganicznych nie przekroczyła poziomu 

odpowiedniego dla dobrej jakości wody. W jeziorze obserwowano intensywny rozwój 

organizmów fitoplanktonowych, tworzących wiosenne i letnie zakwity wody.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 40,9 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 0,8 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 240 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,4 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,240 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,9 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,29 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,53 4 

Wymiana wody (%) bd - 

Wsp. Schindlera [m2/m3] bd - 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,40 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Powierzchnia zlewni całkowitej zajmuje 230,7 km2. Otoczenie jeziora stanowią lasy 

(89%) oraz łąki i pastwiska (11%). Łąki i pastwiska znajdują się w odległości kilkunastu 

metrów od brzegu. Większość terenów leśnych sąsiadujących ze zbiornikiem należy do osób 

prywatnych. W zlewni jeziora znajduje się część m-ci Rolbik (ok. 20 osób). Jej zabudowania 

dochodzą do linii brzegowej na odległość 80 m. Miejscowość nie jest skanalizowana. Ścieki 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone. Jezioro jest użytkowane 

rekreacyjnie: turystyka kajakowa, rozproszona indywidualna zabudowa letniskowa (domki 

mają zbiorniki bezodpływowe na ścieki). Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki 

ze źródeł punktowych. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, nie odbywają się 

połowy rekreacyjne. W okolicy zbiornika występują stawy rybne, które mają połączenia 

hydrologiczne z wodami jeziora. Brzegi akwenu nie są przekształcone, miejscami są one 

łagodne i łatwo dostępne, miejscami strome i trudno dostępne. Wzdłuż linii brzegowej 
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zachowane są naturalne bufory ochronne: zadrzewienia, zakrzewienia, tereny podmokłe 

i lasy łęgowe, litoral porasta trzcinowisko. Nad jeziorem obserwowano bobry. Akwen 

znajduje się na  terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Obszar Szczególnej Ochrony 

Wielki Sandr Brdy i objęty jest strefą ciszy. Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni 

pochodzą głównie z terenów leśnych (59 % P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny 

(25% P). 

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

4,62 41,62 1,39 0,8 2,4 1,6 

Lasy  500,89 751,34 50,09 88,6 43,1 59,4 

Łąki  i pastwiska 60,05 180,16 12,01 10,6 10,3 14,2 

Opad atmosferyczny 59,71 770,31 20,90 - 44,2 24,8 

Suma [kg/rok] 1743,42 84,39 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,141 2,92 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,141 2,92 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Stan 

ekologiczny jego wód jest umiarkowany (III klasa wg SOJJ). Otoczenie zbiornika stanowią lasy 

(89%) oraz łąki i pastwiska (11%). Łąki i pastwiska znajdują się w odległości kilkunastu 

metrów od brzegu. Większość terenów leśnych sąsiadujących ze zbiornikiem należy do osób 

prywatnych. W zlewni jeziora znajduje się część m-ci Rolbik (ok. 20 osób). Jej zabudowania 

dochodzą do linii brzegowej jeziora na odległość 80 m. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie: turystyka kajakowa, 

rozproszona indywidualna zabudowa letniskowa (domki posiadają zbiorniki bezodpływowe 

na ścieki). Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki ze źródeł punktowych. Prowadzona 

jest na nim gospodarka rybacka, nie odbywają się połowy rekreacyjne. W okolicy zbiornika 

występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne z wodami jeziora. Wzdłuż linii 
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brzegowej zachowane są naturalne bufory ochronne: zadrzewienia, zakrzewienia, tereny 

podmokłe i lasy łęgowe, litoral porasta trzcinowisko. Nad jeziorem obserwowano bobry. 

Akwen znajduje się na  terenie chronionym. Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni 

pochodzą głównie z terenów leśnych (59 % P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny 

(25% P). 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej, 

2) zaostrzenie wymogów dla jakości wód odprowadzanych  z hodowli ryb. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

5-6 lat 
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Jezioro  MŁOSINO WIELKIE  

ID  20333 

ID hydrograficzne  2923621  

 

Lokalizacja: 53°57`24" N, 17°46`51" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     63,41 ha 

Głębokość maks.    22,4 m 

Głębokość średnia    6,9 m 

Objętość     4784,3 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 30,75km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Młosino Wielkie jest rynnowym  jeziorem przepływowym, położonym 

na rzece Młosinie. Kształt jeziora jest wydłużony z południowego wschodu na północny 

zachód. Długość jeziora wynosi niewiele ponad półtora kilometra, natomiast szerokość około 

500 metrów. W południowo wschodniej części leży duża wyspa. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Młosino Wielkie.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,9 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,89 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 6,56 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,0 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

369,38 3324,42 110,81 12,40 39,87 26,85 

Lasy  2292,57 3438,86 229,26 76,99 41,24 55,55 

Łąki  i pastwiska 192,92 578,75 38,58 6,48 6,94 9,35 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 59,41 178,24 11,88 2,00 2,14 2,88 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 63,41 817,99 22,19 

 

9,81 5,38 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 8338,26 412,73 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,65 13,15 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,65 13,15 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 77%. Grunty orne 

z zabudową rozproszoną to jedynie 12% powierzchni zlewni. To z terenów leśnych pochodzi 

największa część ładunku biogenów produkowanych w zlewni. 

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest nawet korzystniejsze – prawie 

cały jej obszar pokrywają lasy, zaledwie 5% to łąki. 

W zlewni jeziora nie zidentyfikowano oddziaływań antropogenicznych mogących znacząco 

wpływać na stan wód. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Młosino Wielkie. Jednakże zagospodarowanie zlewni – brak presji antropogenicznych 

w strefie buforowej jeziora oraz niewielkie w zlewni całkowitej, pozwalają przypuszczać, iż 

stan jeziora może spełniać wymagania stanu dobrego. W celu utrzymania dobrego stanu 

wód istniejące oddziaływania powinny zostać zminimalizowane, a także należy ograniczyć 

powstawanie nowych. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Aby zapobiec pogarszaniu się stanu konieczne jest: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci     

Natura2000 – PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  MOCHEL 

ID  20403 

ID hydrograficzne 292659 

 

Lokalizacja: 53°36,9'N, 17°28,4'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     172,2 ha  

Głębokość maksymalna  12,8 m 

Głębokość średnia   6,9 m    

Objętość    11886,0 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 25868,26 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Mochel o powierzchni 172,2 ha i objętości toni wodnej na poziomie 11886,0 tys. 

m3 jest jednym z większych jezior na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Urozmaicona 

morfometria dna odzwierciedla rynnową genezę powstania zbiornika. Występuje szereg 

długich przegłębień porozdzielanych progami. Największe przegłębienie (12,8 m) położone 

jest w środkowej części jeziora. Strefa litoralu jest bardzo wąska i silnie nachylona. 

W środkowej części jeziora w odległości kilku metrów od brzegu odnotowuje się nawet 10 m 

głębokości, co odzwierciedlone jest spadkiem terenu wzgórz Obkaskich – górujących nad 

jeziorem. Misa jeziora posiada długość 4 km, a linia brzegowa to ponad 8 km. Jezioro Mochel 

posiada dwa główne dopływy – rzekę Kamionkę oraz dopływ z Obkas. Średnia objętość 

przepływu w tych ciekach wynosi odpowiednio 1 m*s-1 oraz 0,5 m*s-1. Oprócz tego zasilane 

jest szeregiem mniejszych, silnie zażeleźnionych cieków, mających swoje źródła w strefie 

krawędziowej rynny. Wody jeziora Mochel ulegają wymianie około 4 razy w ciągu roku, 

co jest wartością niekorzystną. Odpływ wód z jeziora regulowany jest zastawką, lecz wahania 

wielkości odpływu są minimalne i nie mają wpływu na jakość wód. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 36,2 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,6 >II 

% O2 w hypolimnionie  2 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 396 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,57 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,12 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
 zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia  [m] 6,9 2 

V jez./L  [tys.m3/m] 1,47 3 

Stratyfikacja wód  [%] 5,8 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,08 1 

Wymiana wody [%] 400 3 

Wsp. Schindlera  [m2/m3] 21,7 3 

Zagosp. zlewni bezp. 
>60% lasów  

<60% gruntów ornych 
2 

Średnia  2,57 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,98 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Stan ekologiczny wód jeziora Mochel podczas badań monitoringowych w 2007 roku był zły. 

Decydujące znaczenie o wyniku miała wysoka koncentracja chlorofilu „a” obrazująca dużą 

produktywność biologiczną w wodach jeziora. Zakwity wód przyczyniły się do znaczącego 
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ograniczenia zasięgu warstwy fotycznej. Problem nadmiernej żyzności wód uwidaczniał się 

również w czasie poprzednich badań monitoringowych w 2000 roku. Deficyty tlenowe 

w naddennej warstwie wód i związane z nimi uwalnianie związków fosforu z osadów 

odnotowane zostały również w obu seriach badawczych. Ponadnormatywne okazało się 

również stężenie związków fosforu w warstwie powierzchniowej wód. Ocena jakości wód za 

2000 rok, wykonana za pomocą systemu oceny jakości jezior, wskazywała również na słabą – 

III klasę. Słaby stan wód wynika z odporności na degradację limitowaną   niekorzystnymi 

warunkami morfometrycznymi i zlewniowymi. Gospodarka rybacka na jeziorze Mochel jest 

prowadzona. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
19312,35 173811,15 5793,7 74,66 92,7 87,02 

Lasy  5049,96 7574,94 505 19,52 4,04 7,59 

Łąki  i pastwiska 846,14 2538,43 169,23 3,27 1,35 2,54 

Zbiorniki wodne 283,37 - - 1,1 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 298,99 896,98 59,8 1,16 0,48 0,9 

Zabudowa zwarta 77,45 464,68 69,7 0,3 0,25 1,05 

Opad atmosferyczny 172,2 2221,38 60,27 

 

1,18 0,91 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 187507,56 6657,7 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 3,87 108,89 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 3,87 108,89 
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Zlewnia jeziora Mochel zdominowana jest przez grunty orne. Tereny pokryte lasami zajmują 

niespełna 20% powierzchni i zlokalizowane są głównie w jej zachodniej części. Presja 

ze strony agralnego wykorzystania zlewni jest znacząca, co ma bezpośrednie 

odzwierciedlenie w jakości wód jeziora Mochel. Ładunki biogenów dostarczanych ze zlewni, 

głównie skoncentrowanym dopływem – rzeką Kamionką, są odpowiedzialne 

za zaawansowany stan eutrofii wód jeziora. Gospodarka ściekowa zlewni jest uregulowana, 

ale jeszcze kilkanaście lat temu  do jeziora dostawał się ładunek pochodzący ze ścieków 

bytowych. Na terenie zlewni jeziora istnieje szereg ujęć czwartorzędowych wód 

podziemnych oraz jedno ujęcie powierzchniowe wód rzeki Kamionki do gospodarczego 

wykorzystania. Wąska strefa litoralu uniemożliwia powstania strefy buforowej wodnej 

roślinności brzegowej, natomiast bufor w postaci zadrzewień jest dobrze rozwinięty 

w krańcowych częściach jeziora. Turystyczne wykorzystanie wód koncentruje się w północnej 

części misy jeziornej, gdzie zlokalizowana jest miejska plaża wraz z towarzyszącą jej 

zabudową letniskową. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Mochel charakteryzuje się złym stanem ekologicznym. Wynika on z obecnej 

bardzo dużej presji ze strony rolniczego wykorzystania terenu zlewni oraz wcześniejszego 

zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych z Kamienia Krajeńskiego. 

Dawka substancji allochtonicznej dostającej się do misy jeziora determinuje wysoką żyzność 

wód, umożliwiającą wzmożoną produktywność wód. Wieloletni proces degradacji 

doprowadził wody jeziora Mochel do stanu silnie eutroficznego. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą natlenienie hypolimnionu 

jeziora połączone z percypitacja fosforu, lub usuwanie wód hypolimnionu w okresie 

stratyfikacji, 

2) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora należy 

wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu 

w glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego 

dostarczania oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia 

dla poszczególnych pól w gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie 

w/w dokumentacji dla celów kontrolnych, 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

4) Zmiana rybackiego wykorzystania wód jeziora, w celu poprawy stanu wód poprzez 

zmianę struktury doboru gatunkowego zarybiania, 
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5) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

6) Założenie oczyszczalni hydrobotanicznych przed ujściem ścieków opadowych lub 

roztopowych do jeziora. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe i roztopowe dopuszczone 

do wprowadzenia do jeziora, 

2) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych zlewni 

bezpośredniej jeziora, 

4) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

5) Spust wody ze stawów hodowlanych lokalizowanych powyżej jeziora, tylko 

i wyłącznie poprzez najniżej położony staw, pełniący rolę osadnika. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro  NIECHORZ 

ID  20418 

ID hydrograficzne 2927471 

 

Lokalizacja: 53°26,3'N, 17°34,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     43,8 ha  

Głębokość maksymalna  12,3 m 

Głębokość średnia   4,4 m    

Objętość    1919,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 8537,84 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Niechorz posiada powierzchnię 43,8 ha i objętość misy jeziornej na poziomie 

1919,8 tys.m3. Jezioro położone jest wewnątrz równoleżnikowo biegnącej rynny 

polodowcowej na wysoczyźnie krajeńskiej. Misa jeziora jest asymetryczna. W jej zachodniej 

części znajduje się maksymalne przegłębienie - 12,3 m, następnie ulega ona 

systematycznemu wypłycaniu do głębokości około 2,5m. Jezioro Niechorz zasilane jest 

wodami Sępolenki – jej jedynego dopływu. Wymiana wód w misie jeziornej następuje 

dziewięć razy do roku, co świadczy o silnie przepływowym charakterze jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 4,4 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,49 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 900 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 46,7 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasy 1 

Średnia  2,8 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 6,75 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-rolniczo-

leśna 
0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i niewielką możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Dla jeziora Niechorz nie istnieją dane monitoringowe świadczące o stanie czystości wód. 

Niepełna ocena podatności na degradację wskazuje na słabą – III kategorię. Analizując presję 

zlewni, można przyjąć, że wody jeziora cechują się dużym obciążeniem ładunku biogenów 

pochodzenia antropogenicznego. Wody jeziora Niechorz charakteryzują się również wysokim 

obciążeniem mineralnych części rozpuszczonych. Gospodarka rybacka na jeziorze nie jest 

prowadzona. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
4443,63 39992,66 1333,09 52,06 76,63 51,68 

Lasy  2724,78 4087,18 272,48 31,91 7,83 10,56 

Łąki  i pastwiska 527,37 1582,1 105,47 6,18 3,03 4,09 

Zbiorniki wodne 294 - - 3,44 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 458,22 1374,67 91,64 5,37 2,63 3,55 

Zabudowa zwarta 89,85 539,08 80,86 1,05 1,03 3,13 

Opad atmosferyczny 43,8 565,02 15,33 

 

1,08 0,59 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 4047,66 680,58 7,76 26,38 

Inne źródła - - - - 

     

Suma [kg/rok] 52188,36 2579,46 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 4,34 109,91 

Ze źródeł punktowych 1,55 9,24 

Suma [g/m2rok] 5,89 119,15 

 

Powierzchnia zlewni jeziora Niechorz zdominowana jest przez grunty orne. Lasy, zajmujące 

ponad 1/3 terenu zlewni położone są w jej zachodniej części oraz w dolinie rzeki Sępolenki. 

Duży procent ładunków biogennych, głównie związków azotu, pochodzi z agralnego typu 

wykorzystania zlewni. Znaczącą presję stanowi ładunek związków fosforu dostających się do 

misy jeziora rzeką Sępolenką pochodzący z oczyszczalni komunalnej w Sępólnie Krajeńskiej. 

Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń były niekontrolowane zrzuty ścieków z zakładu 

utylizacyjnego w Niechorzu. Gospodarka rybacka na jeziorze nie jest prowadzona, a jego 

misa cechuje się słabym wykorzystaniem do celów rekreacji. 
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Ocena końcowa 

Wody jeziora Niechorz cechują się wysokim poziomem trofii. Związany jest on z dużą 

dostawą materii allochtonicznej z terenu zlewni. Dodatkowy ładunek biogenów dostarczany 

jest z oczyszczalni w Sępólnie Krajeńskim. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Najkorzystniejszą metodą jest inaktywacja 

związków fosforu w osadach dennych połaczona z biomanipulacją na poziomie 

ichtiofauny, 

2) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) Utrzymanie zbliżonego do naturalnego charakteru koryta i doliny rzeki Sępolenki 

powyżej jeziora.  

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Określenie w pozwoleniu wodno-prawnym dla oczyszczalni w Sępólnie Krajeńskim 

oczyszczania ścieków z chemiczną eliminacja fosforu. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Wprowadzenie zasad ochronnych w zlewni jeziora powinno poprzedzić podjęcie 

działań rekultywacyjnych. Zabiegi techniczne należy wprowadzić dopiero kiedy ta faza 

nie przyniesie pożądanych efektów. 
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Jezioro  NIEROSTOWO 

ID  2540 (nr katalogowy 20320) 

ID hydrograficzne  292323 

 

Lokalizacja: 53o54’20,9’’N, 17o22’45,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     63,22 ha 

Głębokość maks.    12,2 m 

Głębokość średnia    3,2 m 

Objętość     2,109 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,35 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to stosunkowo nieduży, płytki, polimiktyczny zbiornik. Składa się on z dwóch 

połączonych ze sobą akwenów. Odpływ stanowi ciek wypływający z części południowej 

zbiornika, który uchodzi do rzeki Chociny. Poziom wody w zbiorniku jest stabilny. 

Na odpływie znajduje się zastawka. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest słaby (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzują się wysoką produkcją 

biologiczną, dobrą przezroczystością. Koncentracja stężeń azotu i fosforu odpowiada dobrej 

jakości wody. Znacznie gorszą jakością odznaczały się wody mniejszej części zbiornika 

w pobliżu wsi Nierostowo (wyższa produkcja biologiczna). Plankton był mocno zróżnicowany 

i bardzo liczny. Skład organizmów wskazywał na niewielkie zanieczyszczenie wód (typowy dla 

strefy β-mezosaprobowej). Latem wystąpił „zakwit” sinicowy. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 47,9 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,0 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,1 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 210 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,96 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,118 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,2 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,33 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,30 3 

Wymiana wody (%) bd - 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,0 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,83 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 7,35 km2. W części północnej zlewni są duże 

kompleksy leśne graniczące z jeziorem (90% powierzchni zlewni). Ugory, łąki i pastwiska 

zajmują pozostałą, południową część zlewni. Użytki zielone graniczą z linią wody, jest na nich 

wypasane bydło. Na południowym brzegu mniejszej części akwenu, w odległości 80 m od linii 

wody, usytuowana jest nie skanalizowana wieś Nierostowo. Ścieki gromadzone są w 

zbiornikach i wywożone. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki ze źródeł punktowych. 

Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie. Prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, nie 

obserwowano połowów rekreacyjnych. Brzegi nie są przekształcone, są raczej łagodne, ale 

trudno dostępne. Otacza je naturalny bufor ochronny z drzew i krzewów. Wzdłuż brzegów 

występuje obfite trzcinowisko, które zajmuje około 60% długości linii brzegowej. Jest to 

głównie trzcina pospolita i pałka szerokolistna. Obfita jest także roślinność zanurzona. Nad 

jeziorem są bobry. Akwen znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, 
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i Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich. Objęty jest strefą ciszy. Ładunek azotu 

i fosforu powstający w zlewni pochodzi z terenów zalesionych (41% N i 58% P), a także 

z opadu atmosferycznego (49% N i 28% P). 

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

0,04 0,35 0,01 0,0 0,0 0,0 

Lasy  454,22 681,33 45,42 89,8 41,2 58,3 

Łąki  i pastwiska 26,64 79,92 5,33 5,3 4,8 6,8 

Ugory 24,91 74,73 4,98 4,9 4,5 6,4 

Opad atmosferyczny 63,22 815,56 22,13 - 49,4 28,4 

Suma [kg/rok] 1651,88 77,87 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,123 2,61 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,123 2,61 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest słaby (III klasa wg SOJJ). Część północną zlewni zajmują duże kompleksy leśne 

graniczące z jeziorem (90% powierzchni zlewni). Ugory, łąki i pastwiska zajmują pozostałą, 

południową część zlewni. Użytki zielone graniczą z linią wody, jest na nich wypasane bydło. 

Na południowym brzegu mniejszej części akwenu, w odległości 80 m od linii wody, 

usytuowana jest nie skanalizowana wieś Nierostowo. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

i wywożone. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki ze źródeł punktowych. Jezioro nie 

jest użytkowane rekreacyjnie. Prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, nie 

obserwowano połowów rekreacyjnych. Akwen znajduje się na terenie chronionym. Ładunek 

azotu i fosforu powstający w zlewni pochodzi z terenów zalesionych (41% N i 58% P), a także 

z opadu atmosferycznego (49% N i 28% P). 
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej – wieś Nierostowo,    

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Ze względu na las, jako główne źródło zasilania w biogeny, powrót do stanu dobrego 

jest mało prawdopodobny. 
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Jezioro  NIWSKIE 

ID  20399 

ID hydrograficzne 2926159 

 

Lokalizacja: 53°35,9'N, 17°27,4'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     45,72 ha  

Głębokość maksymalna  11,8 m 

Głębokość średnia   5,5 m    

Objętość    2247,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 11491,23 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Niwskie posiada powierzchnię 45,72 ha. Położone jest na wysoczyźnie 

krajeńskiej w dnie równoleżnikowo biegnącej rynny polodowcowej. Misa jeziorna posiada 

linię brzegową o długości 3,6 km. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 11,8 m. Strefa 

litoralu jest szeroka i łagodnie opada w kierunku płaskiego dna. Jezioro zasilane jest przez 

Kamionkę prowadzącą wody z jeziora Zamartego. Jezioro posiada charakter wybitnie 

przepływowy, gdyż całkowita wymiana wód w jeziorze następuje ponad 8 razy do roku. 

Odpływ wód z jeziora Niwskiego regulowany jest zastawkę, co wyklucza duże zmiany 

poziomów wody. Niewielkie wahania obserwowane są jedynie w okresie wiosennym 

w czasie wzmożonego spływu powierzchniowego. 
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2. Ocena jakościowa  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,61 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 850 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 48,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów               

<60% grunty orne 
2 

Średnia  2,8 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 10,68 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-leśno-

rolnicza 
0 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

i niewielka możliwość dostarczenia go do zbiornika 

 

 

Wody jeziora Niwskiego nie były objęte do tej pory badaniami monitoringowymi. Na 

podstawie cech zlewniowych i morfometrycznych można wnioskować, że jego wody znajdują 

się pod silną presją ładunku allochtonicznego z terenu zlewni - głównie biogenów. Niepełna 

ocena podatności na degradację jeziora Niwskiego, wskazuje na słabą – III kategorię 

podatności. Wody jeziora cechują się prawdopodobnie wysokim poziomem trofii. 

Gospodarka rybacka na jeziorze Niwskim nie jest prowadzona. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
9693,71 87243,41 2908,11 84,36 95,69 92 

Lasy  1219,22 1828,84 121,92 10,61 2,01 3,86 

Łąki  i pastwiska 228,56 685,67 45,71 1,99 0,75 1,45 

Zbiorniki wodne 101,3 - - 0,88 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 220,67 662,02 44,13 1,92 0,73 1,4 

Zabudowa zwarta 27,76 166,57 24,98 0,24 0,18 0,79 

Opad atmosferyczny 45,72 589,79 16 

 

0,65 0,51 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 91176,29 3160,87 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 6,91 199,42 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 6,91 199,42 

 

Zlewnia całkowita jeziora Niwskiego zdominowana jest przez grunty orne, zajmujące ponad 

84% jej powierzchni. Jezioro, poprzez rzekę Kamionkę, jest odbiornikiem ścieków 

z oczyszczalni w Zamartem.  Efekt oczyszczania był niezadawalający. Aktualnie po 

przełączeniu ścieków na oczyszczalnię w Kamieniu Krajeńskim prawie cały ładunek 

allochtonicznej materii biogenów dostarczany jest z agralnego wykorzystywania terenu 

zlewni, głównie za pomocą skoncentrowanych dopływów powierzchniowych. Strefa 

buforowa wokół jeziora jest bardzo dobrze rozwinięta. Ponad 60% linii brzegowej sąsiaduje 

bezpośrednio z płatami zadrzewień, a na pozostałym odcinku szeroki pas roślinności 

skutecznie powstrzymuje spływ powierzchniowy materii allochtonicznej. Gospodarka 

ściekowa na terenie zlewni jeziora Niwskiego jest uregulowana. Na skraju zlewni znajdują się 

dwa ujęcia wód czwartorzędowych do gospodarczego wykorzystania nie stanowiące 

istotnego znaczenia w bilansie hydrologicznym jeziora. Turystyczne wykorzystanie wód 

jeziora Niwskiego nie ma miejsca. 
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Ocena końcowa 

Jezioro Niwskie charakteryzuje się słabą jakością wód. Wynika ona z silnej presji 

antropogenicznej z terenu zlewni jeziora. Dawka substancji allochtonicznej doprowadziła 

wody jeziora Niwskiego do stanu wysoce eutroficznego. Należy przedsięwziąć działania 

powstrzymujące postępujący proces eutrofizacji wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Degradacja jakości wód spowodowana została wieloletnim wprowadzaniem ścieków 

bytowych z miejscowości Zamarte. Po odcięcia zrzutu zanieczyszczeń konieczne 

przeprowadzenie rekultywacji. Najkorzystniejszą metodą jest inaktywacja związków fosforu 

w osadach dennych i/lub ich częściowe usunięcie.  

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Określenie w pozwoleniu wodno-prawnym dla oczyszczalni w Zamartem oczyszczania 

ścieków z chemiczną eliminacja fosforu, 

2) Docelowo ścieki należy skierować poza obręb jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż               

za 10-15 lat.     



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

709 
 

 

Jezioro  OLSZANOWSKIE  

ID  20273 

ID hydrograficzne  2921562 

 

Lokalizacja: 53°40’52”N, 17°09’00”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie zachodniopomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     55,91 ha 

Głębokość maks.    19,8m 

Głębokość średnia    6,2m 

Objętość    3408,2tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  4,39km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Olszanowskie jest jeziorem bezodpływowym pochodzenia lodowcowego. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

Dno jeziora w miejscach płytkich jest muliste, a w pozostałej części jest piaszczyste. 

Roślinność zanurzona ciągnie się szerokim paskiem wzdłuż całej długości linii brzegowej 

a roślinność nadwodna głównie po północnej stronie. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 9,4 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 3 I-II 

% O2 w hypolimnionie  1,2 III-V 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 264 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,81 III-V 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,145 III-V 

Stan jeziora  poniżej dobrego 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora – podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,2 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,74 non 

Stratyfikacja wód (%) 21,5 II 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,12 II 

Wymiana wody (%) 15 I 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,9 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  1,86 

Kategoria II - Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Olszanowskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 1991 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, ale również 

parametry fizykochemiczne miały wartości poniżej granicy stanu dobrego, za wyjątkiem 

przewodn0ości i przezroczystości 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii podatności na degradację – jezioro 

dość podatne na degradację. Negatywnym czynnikiem jest tu przede wszystkim stosunek 

objętości jeziora do długości jego linii brzegowej – poza kategorią.  
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lasy  389,21 583,81 38,92 87,44 44,73 66,54 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 55,91 721,30 19,57 

 

55,27 33,46 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 1305,11 58,49 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,105 2,334 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,105 2,334 

 

Zgodnie z mapą zagospodarowania terenu Corine Land Cover całą powierzchnię zlewni 

całkowitej pokrywają lasy. Na ortofotomapie widoczne są niewielki obszary bezleśne, lecz nie 

są to pola uprawne ani obszary zabudowane.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Rzeczenicy jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie, 

jednak w internecie można znaleźć informacje na temat wykorzystania wędkarskiego. 
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Ocena końcowa 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację. Ze względu 

na pokrycie terenu w zlewni całkowitej jeziora – 100% lasów, jezioro nie jest poddane 

znaczącej presji antropogenicznej.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Ze względu na brak informacji na temat istotnych presji wpływających negatywnie 

na stan jeziora nie ma możliwości zastosowania działań poprawiających ten stan. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Aby zapobiec pogarszaniu się stanu konieczne jest: 

1) zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew 

2) wprowadzenie zakazu zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Występują łowiska okonia, lina oraz szczupaka. 
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Jezioro  OSTROWITE 

ID 3039 (nr katalogowy 20299) 

ID hydrograficzne  2923161 

 

Lokalizacja: 53o47’54,3’’N, 17o35’57,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     262,75 ha 

Głębokość maks.    43,0 m 

Głębokość średnia    10,7 m 

Objętość     29,99 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  21,07 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży, stratyfikowany, akwen pochodzenia polodowcowego, o nieregularnym 

kształcie, z licznymi przewężeniami i zagłębieniami dna. Stoki misy są strome. Jezioro nie 

posiada dopływów wód powierzchniowych. Odpływ z jeziora jest niewielki (na północ), 

a przepływ okresowy. Za kierunek spływu wód przyjęto strefę wododziałową zlewni rzeki 

Brdy. Regularnie, co roku na jeziorze obserwowane są niewielkie wahania poziomu wody (do 

40 cm) zależne od pory roku i warunków pogodowych.  

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest odporne na degradację (I kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego wód 

jest bardzo dobry. Wody jeziora od lat charakteryzowały się bardzo niską produkcją 

biologiczną i wysoką przezroczystością. Stan roślinności makrofitowej był bardzo dobry. 

Poziom biogenów i rozpuszczonych substancji nieorganicznych odpowiadał dobrej jakości 

wody. Hypolimnion był wysoko natleniony. W ciągu 12 lat stan ekologiczny wód jeziora 

nie zmienił się (I klasa wg SOJJ). 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 1,86 I 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI 0,787 I 

Przezroczystość [m] 6,5 I-II 

% O2 w hypolimnionie  18,0 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 248 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,617 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,035 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  dobry 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 10,7 1 

V jez./L [tys.m3/m] 2,13 2 

Stratyfikacja wód [%] 23,9 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 10 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,5 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,29 

Kategoria I – jezioro jest odporne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 21,07 km2. Zlewnia bezpośrednia stanowi 

jednocześnie zlewnię całkowitą. Jest to obszar typowo leśny (94%), bez zagospodarowania 

turystycznego. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma pól uprawnych, są jedynie łąki 

świeże i wilgotne, ekstensywne użytkowane. Nad jeziorem nie ma wsi, są tylko dwie osady 

służbowe (około 100 m od jeziora). Nie mają one kanalizacji. Ścieki bytowe oczyszczane są 

w dwóch oczyszczalniach przydomowych i odprowadzane do gruntu. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki. Nad wschodnim brzegiem, w części środkowej, funkcjonuje 

leśniczówka w Dębowej Górze. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, ale jedynie 

w ramach zadań ochronnych PN. Jezioro jest zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne 

limitowane do 15 osób. Brzegi jeziora nie są przekształcone. Są one trudno dostępne 

i strome (5-10 m). Wokół jeziora występuje trzcinowisko zajmujące 80% długości linii 

brzegowej. Najliczniej występującymi w strefie litoralu gatunkami wśród makrofitów była 
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ramienica omszona i trzcina pospolita. Roślinność zanurzona występuje do głębokości 7 m. 

Nad jeziorem obserwowano bobry, zwierzęta jeszcze nie zdążyły w istotny sposób 

przekształcić jego brzegów. Nad jeziorem nie jest planowana żadna zabudowa, z racji że jest 

to teren parku narodowego i obowiązuje zakaz zabudowy. Jezioro położone jest w granicach 

Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Natura 2000. Objęte jest strefą ciszy. Głównym 

źródłem ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni jest opad atmosferyczny i lasy.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  951,99 1428,0 95,20 94,3 28,6 47,9 

Łąki  i pastwiska 57,84 173,53 11,57 5,7 3,5 5,8 

Opad atmosferyczny 262,75 3389,52 91,96 - 67,9 46,3 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Suma [kg/rok] 4991,03 198,73 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,076 1,90 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,076 1,90 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest odporne na degradację (I kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego wód 

jest bardzo dobry. W ciągu 12 lat stan ekologiczny wód jeziora nie zmienił się (I klasa wg 

SOJJ). Zlewnia jeziora to obszar typowo leśny (94%), bez zagospodarowania turystycznego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma pól uprawnych, są jedynie łąki świeże i wilgotne, 

ekstensywnie użytkowane. Nad jeziorem nie ma wsi, są tylko dwie osady służbowe (około 

100 m od jeziora). Nie mają one kanalizacji. Ścieki bytowe oczyszczane są w dwóch 

oczyszczalniach przydomowych i odprowadzane do gruntu. Do jeziora nie są odprowadzane 

żadne ścieki. Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka, ale jedynie w ramach zadań 

ochronnych PN. Jezioro położone jest w granicach Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, 

Natura 2000. Objęte jest strefą ciszy. Nad jeziorem nie jest planowana żadna zabudowa, 

z racji tego, że jest to teren parku narodowego i obowiązuje zakaz zabudowy. Głównym 

źródłem ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni jest opad atmosferyczny i lasy.  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Ze względu na ograniczenia obowiązujące w PN nie zachodzi konieczność innych 

działań. 
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Jezioro  PARSZCZENICA 

ID  2447 (nr katalogowy 20353) 

ID hydrograficzne  2923679 

 

Lokalizacja: 53o55’31,9’’N, 17o27’32,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     74,02 ha 

Głębokość maks.    3,7 m 

Głębokość średnia    1,8 m 

Objętość     1,4469 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   407,76 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro znajduje się w ciągu jezior: Laska, Księże, Długie i Śluza, zlokalizowanych 

w dolnym biegu rzeki Zbrzycy (lewobrzeżny dopływ Brdy). Kształt misy jeziora jest wydłużony 

i znacznie rozczłonkowany w części wschodniej. Stoki misy są łagodne, a dno równe, 

o niewielkiej głębokości, pokryte warstwą mułu. Zbiornik zasila kilka dopływów: rzeka 

Zbrzyca, wpływająca szerokim przesmykiem z Jez. Długiego; uchodzący w północno-

zachodniej części niewielki ciek bez nazwy oraz od zachodu- ciek Boryń, niosący wody 

z Jez. Wielki Boryń i Mały Boryń. Odpływ stanowi rzeka Zbrzyca uchodząca szerokim 

przesmykiem do Jez . Śluza. Poziom wód zbiornika jest stabilny.  

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro Parszczenica jest ekstremalnie podatne na działanie czynników zewnętrznych 

(poza kategorią wg SOJJ). Decyduje o tym przede wszystkim kształt jego misy (znaczna 

powierzchnia 

i bardzo mała głębokość) - wpływa on na zmniejszenie naturalnej odporności zbiornika 

na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni oraz na wzrost intensywności krążenia materii 

prowadzący do wzrostu produkcji biologicznej (możliwość „zakwitów”). Jest to zbiornik 

o znacznej wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia wzbogacanie ich w substancje organiczne 

i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do objętości wód 

jeziora jest znaczna. Cechą korzystną dla jakości wód akwenu jest niewielki poziom presji 
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antropogenicznej zlewni: wody zasilające zbiornik są czyste, brak punktowych źródeł 

zanieczyszczeń oraz gruntów ornych w jego bezpośrednim otoczeniu. Przy braku zabudowy 

rekreacyjnej jedyne potencjalne zagrożenie stanowić może miejscowość Parszczenica, która 

położona jest blisko brzegu jeziora, w rejonie ujścia rzeki Boryń. Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest słaby (III klasa wg SOJJ). Charakteryzowały się one wysokim natlenieniem, 

umiarkowaną zawartością związków azotu i rozpuszczonych substancji mineralnych. 

O ich gorszej jakości decydował podwyższony poziom związków fosforu i wysoka produkcja 

pierwotna. W sezonie letnim w całym zbiorniku obserwowano podwyższony poziom 

substancji organicznych rozkładalnych biologicznie, wzrost ogólnej zawartości azotu i fosforu 

(stężenie azotu było prawie dwukrotnie wyższe) oraz masowy rozwój planktonu roślinnego. 

Zawartość chlorofilu-a wynosiła 103 mg/m3, a przezroczystość wody sięgała zaledwie 

do głębokości 0,6 m. Plankton jeziora składał się z organizmów typowych dla wód czystych 

lub słabo zanieczyszczonych. W sezonie wiosennym był on ubogi gatunkowo i składał się 

głównie z okrzemek (93%). Latem nastąpił wzrost liczebności i zróżnicowania gatunkowego 

organizmów roślinnych. Wśród oznaczonych 66 gatunków roślin przeważały okrzemki. 

W porównaniu do badań przeprowadzonych w 1991 roku jakość wód jeziora nadal 

odpowiadała III klasie wg SOJJ. Natlenienie wód, zawartość substancji organicznych 

i związków fosforu były na zbliżonym poziomie. W 2003 roku odnotowano natomiast 

znacznie wyższy poziom azotu i chlorofilu-a (wyższe wartości występowały zawsze latem). 

Wzrosła także ogólna zawartość rozpuszczonych substancji nieorganicznych. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 57,5 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,9 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l]nad dnem 

(mgO2/l) 

8,0 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 286 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,23 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,140 > II 

 Stan jeziora Słaby 

 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,8 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,26 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,54 4 

Wymiana wody (%) 9000 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 288,3 4 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,71 

Poza kategorią –  jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa 

Zbiornik objęty jest ochroną (Natura 2000). Teren zlewni całkowitej zajmuje 

powierzchnię 407,76 km2. Teren wokół jeziora (bufor 1000 m) w 46% stanowią tereny leśne. 

Grunty orne zajmują tylko 7% powierzchni. Na zachodnim brzegu akwenu, w rejonie ujścia 

cieku Boryń usytuowana jest miejscowość Parszczenica. Jezioro nie jest zagospodarowane 

turystycznie i nie jest odbiornikiem ścieków. Użytkowane jest przez Gospodarstwo Rybackie 

Charzykowo. Roślinność wynurzona zajmuje powierzchnię około 44% długości linii 

brzegowej. Dominuje trzcina pospolita. Roślinność zanurzona jest bardzo dobrze rozwinięta. 

Występuje wzdłuż całego zbiornika, sięgając do 2,5 m głębokości. Najczęściej spotyka się tu 

moczarkę kanadyjską, rogatka sztywnego oraz osokę aloesowatą. Głównym źródłem 

ładunków materii biogennej są tereny użytkowane rolniczo oraz opad atmosferyczny.  

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
41,83 376,45 12,55 7,3 14,9 10,7 

Lasy  263,16 394,74 26,32 46,2 15,7 22,4 

Łąki  i pastwiska 138,09 414,26 27,62 24,2 16,4 23,5 

Ugory 126,62 379,85 25,32 22,2 15,1 21,5 

Opad atmosferyczny 74,02 954,84 25,91 - 37,9 22,0 

Suma [kg/rok] 2520,15 117,71 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,159 3,40 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,159 3,40 

 

Ocena końcowa  

Jezioro Parszczenica jest ekstremalnie podatne na działanie czynników zewnętrznych 

(poza kategorią wg SOJJ). Kształt jego misy wpływa na zmniejszenie naturalnej odporności 

zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni oraz na wzrost intensywności krążenia 

materii prowadzący do wzrostu produkcji biologicznej (możliwość „zakwitów”). Jest to 

zbiornik o znacznej wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia wzbogacanie ich w substancje 

organiczne i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku 

do objętości wód jeziora jest znaczna. Cechą korzystną dla jakości wód akwenu jest niewielki 

poziom presji antropogenicznej zlewni: wody zasilające zbiornik są czyste, brak punktowych 

źródeł zanieczyszczeń oraz gruntów ornych w jego bezpośrednim otoczeniu. Przy braku 

zabudowy rekreacyjnej jedyne potencjalne zagrożenie stanowić może miejscowość 

Parszczenica, która położona jest blisko brzegu jeziora, w rejonie ujścia rzeki Boryń. 

Głównym źródłem ładunków materii biogennej są tereny użytkowane rolniczo oraz opad 

atmosferyczny. Zbiornik znajduje się na terenie objętym ochroną. Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest słaby (III klasa wg SOJJ). W porównaniu do badań przeprowadzonych w 1991 

roku jakość wód jeziora nadal odpowiadała III klasie wg SOJJ.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu   

Działania powinny dotyczyć całego kompleksu jezior Laska, Księże, Parszczenica, 

Śluza, Długie  i ze względu na stosunkowo małą antropopresję w zlewni dotyczyć ogólnych 

warunków uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Zbrzycy. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

8-10 lat 
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Jezioro  PARZYŃSKIE 

ID 2128 (nr katalogowy 20330) 

ID hydrograficzne  2923619 

 

Lokalizacja: 53o58’54,4’’N, 17o38’46,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     52,85 ha 

Głębokość maks.    2,0 m 

Głębokość średnia    1,0 m 

Objętość     0,548 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  76,45 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niezbyt duży i bardzo płytki zbiornik przepływowy położony w zlewni Zbrzycy. 

Rzeka przepływa przez jego zachodnią część. Jezioro połączone jest dopływem Zbrzycy 

z położonym powyżej Jez. Kruszyńskim. Duży przepływ wód Zbrzycy i znaczna wymiana wody 

(3500%) powoduje, że Jez. Parzyn pozostaje pod silnym wpływem wód Jez. Kruszyńskiego. 

Jezioro charakteryzuje się mało urozmaiconą linią brzegową i płaskim dnem. Poziom wody 

w zbiorniku jest stabilny. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Charakteryzuje go wysoki procent wymiany wody w roku. Teoretycznie, przy tak niewielkiej 

objętości misy i dużej masie wody przepływającej przez nią, wymiana wody całego zbiornika 

odbywa się co 10 dni. Stan ekologiczny jego wód jest bardzo dobry (II klasa wg SOJJ). Wody 

charakteryzowały się niską produkcją biologiczną, odpowiednią przezroczystością i niskim 

poziomem substancji biogennych.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 11,1 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,0 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 236 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,02 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,084 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

b.d. – brak danych 

 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,0 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,18 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,97 4 

Wymiana wody (%) 3500 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 131,2 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 11 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 76,45 km2. Otoczenie jeziora stanowią 

w 78% lasy, a w 22% łąki i pastwiska. W sąsiedztwie akwenu znajdują się tereny użytkowane 

rolniczo (łąki i pastwiska). W odległości około 400 m od brzegu znajduje się niewielka wieś 

Parzyn (33 osoby). Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie (brak jakichkolwiek form 

użytkowania). Nie jest też bezpośrednim, ani pośrednim odbiornikiem ścieków ze źródeł 

punktowych. Brzegi jeziora nie zostały przekształcone.  Stawowy charakter stwarza dogodne 

warunki do rozwoju makrofitów. Akwen znajduje się na terenie Zaborskiego Parku 

Krajobrazowego, Obszar Specjalnej Ochrony Wielki Sandr Brdy. Objęty jest strefą ciszy. 

Typ geologiczny zlewni (piaski o zróżnicowanych frakcjach) umożliwia szybką infiltrację wód 

opadowych i dobre zasilanie wód podziemnych. Jest to obszar o zdecydowanej przewadze 
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infiltracji nad spływem powierzchniowym. Ładunki materii biogennej powstające w zlewni 

pochodzą z terenów zalesionych (50% P) oraz łąk i pastwisk (28% P). Znaczny udział ma także 

opad atmosferyczny (22% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  413,09 619,63 41,31 78,3 37,7 50,0 

Łąki  i pastwiska 114,45 343,36 22,89 21,7 20,9 27,7 

Opad atmosferyczny 52,85 681,77 18,50 - 41,5 22,4 

Suma [kg/rok] 1644,76 82,70 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,156 3,11 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,156 3,11 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Charakteryzuje je wysoki procent wymiany wody w roku. Teoretycznie, przy tak niewielkiej 

objętości misy i dużej masie wody przepływającej przez nią, wymiana wody całego zbiornika 

odbywa się co 10 dni. Stan ekologiczny jego wód jest bardzo dobry (II klasa wg SOJJ). Wody 

charakteryzowały się niską produkcją biologiczną, odpowiednią przezroczystością i niskim 

poziomem substancji biogennych. Otoczenie jeziora stanowią w 78% lasy, a w 22% łąki 

i pastwiska. W sąsiedztwie akwenu znajdują się tereny użytkowane rolniczo (łąki i pastwiska). 

W odległości około 400 m od brzegu znajduje się niewielka wieś Parzyn (33 osoby). 

Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie (brak jakichkolwiek form użytkowania). Akwen nie 

jest bezpośrednim, ani pośrednim odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Znajduje się 

na terenie chronionym. Typ geologiczny zlewni (piaski o zróżnicowanych frakcjach) 

umożliwia szybką infiltrację wód opadowych i dobre zasilanie wód podziemnych. Jest to 

obszar o zdecydowanej przewadze infiltracji nad spływem powierzchniowym. Ładunki 

materii biogennej powstające w zlewni pochodzą z terenów zalesionych (50% P) oraz łąk 

i pastwisk (28% P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny (22% P).  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Stan jeziora jest zależny od stanu jeziora Kruszyńskiego.  
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Jezioro  PIASZNO 

ID  20312 

ID hydrograficzne  292322130 

 

Lokalizacja: 54o01’30,6’’N, 17o19’22,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     62,73 ha 

Głębokość maks.    24,3 m 

Głębokość średnia    9,2 m 

Objętość     6,113 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  16,62 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to niewielki, stosunkowo głęboki, stratyfikowany zbiornik bezodpływowy. 

Nie jest on zasilany przez wody powierzchniowe. Jego linia brzegowa jest umiarkowanie 

rozwinięta. Dno zbiornika jest piaszczyste, urozmaicone, z trzema wyraźnymi zagłębieniami. 

Stoki misy są bardzo strome. Poziom wód jeziora jest stabilny. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest bardzo dobry (I klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się bardzo niską produkcją 

biologiczną, wysoką przezroczystością, niskim poziomem azotu i fosforu. Hypolimnion były 

jednak bardzo słabo natleniony. W przeciągu 10 lat jakość wód zbiornika nie uległa zmianie. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 3,5 I 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 5,5 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,5 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 204 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,93 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,014 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 9,2 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,41 3 

Stratyfikacja wód [%] 11,3 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,08 1 

Wymiana wody (%) 25 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,8 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,71 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 16,6 km2. Otoczenie jeziora w 71% stanowią bory, 

głównie sosnowe. Grunty orne to 16% powierzchni (bufor 1000 m), ale w bezpośrednim 

sąsiedztwie jeziora nie ma pól uprawnych. Wypasane jest natomiast bydło. Nie ma też 

żadnych miejscowości. Jezioro nie jest zagospodarowane turystycznie (w planach budowa 

15 domków letniskowych, przy czym obowiązuje zakaz zabudowy do 100 m od brzegu). 

Zorganizowano tu tylko jedno pole biwakowe, które nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

brzegów akwenu. Rozproszone plaże stanowią zaledwie 0,1% długości linii brzegowej. 

Do zbiornika nie są odprowadzane żadne ścieki. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka, jest ono zarybiane, na umiarkowaną skalę odbywają się też połowy rekreacyjne. 

Brzegi zbiornika nie są łatwo dostępne. Są raczej łagodne, wysokość skarp dochodzi do 3 m. 

Wokół zbiornika zachowały się naturalne, roślinne bufory ochronne. Roślinność wynurzona 

porasta linię litoralu na całej jego długości. Jest to głównie trzcina pospolita, która od strony 
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północnej tworzy szeroki, nawet 20 metrowy pas. Linię brzegową porastają kępami także 

niewielkie ilości situ wodnego. Roślinność zanurzona tworzy rozległe, podwodne kobierce 

(moczarka kanadyjska, wywłócznik kłosowy). Zajmuje ona około 30% dna. Na jeziorze jest 

jedna kolonia kormoranów. Są też bobry, które już znacząco przekształciły brzegi akwenu. 

Jezioro położone jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i Natura 2000, objęte 

jest strefą ciszy. Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni pochodzą z gruntów ornych 

i terenów o zabudowie rozproszonej, terenów leśnych oraz opadu atmosferycznego.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

69,53 625,78 20,86 15,8 30,1 24,4 

Lasy  310,99 466,49 31,10 70,8 22,5 36,3 

Ugory 58,66 175,97 11,73 13,4 8,5 13,7 

Opad atmosferyczny 62,73 809,25 21,96 - 39,0 25,6 

Suma [kg/rok] 2077,49 85,65 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,137 3,31 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,137 3,31 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest bardzo dobry (I klasa wg SOJJ). W przeciągu 10 lat jakość wód zbiornika nie uległa 

zmianie. Otoczenie jeziora w 71% stanowią lasy. W bezpośrednim jego sąsiedztwie nie ma 

pól uprawnych, ale wypasane jest bydło. Otoczenie jeziora nie jest zabudowane, nie jest też 

zagospodarowane turystycznie (w planach budowa 15 domków letniskowych, przy czym 

obowiązuje zakaz zabudowy do 100 m od brzegu). Do zbiornika nie są odprowadzane żadne 

ścieki. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Położone jest ono na terenie 

chronionym. Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni pochodzą z gruntów ornych 

i terenów o zabudowie rozproszonej, terenów leśnych oraz opadu atmosferycznego.  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Utrzymanie zasad zabudowy rekreacyjnej (odległość od brzegu i wyposażenie 

zbiorniki bezodpływowe na ścieki). 
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Jezioro  PŁĘSNO 

ID 2642 (nr katalogowy 20360) 

ID hydrograficzne  29239312 

 

Lokalizacja: 53o52’53,3’’N, 17o32’56,8’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     87,42 ha 

Głębokość maks.    37,0 m 

Głębokość średnia    15,9 m 

Objętość     14,097mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  9,84 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to umiarkowanie duży, głęboki zbiornik, o słabo rozwiniętej linii brzegowej 

i czterech wyraźnych zagłębieniach biegnących wzdłuż osi jego misy. Stoki misy są strome 

i stanowią przedłużenie stromych brzegów. Akwen jest słabo podatny na mieszanie wód. 

Zajmuje on  środkową część rynny o szerokości 500 - 900 m, stromych zboczach i zmiennym 

przebiegu, gdzie znajduje się 9 jezior. Najwyższe punkty tego obszaru leżą na wysokości 152 

m n.p.m., a deniwelacje przekraczają 30 m. Jezioro zasila jeden niewielki ciek dopływający od 

północy, odpływ jego wód następuje przesmykiem w kierunku południowym do Jez. 

Małołąckiego. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz (I kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest bardzo dobry (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się niską produkcją 

biologiczną, wysokim natlenieniem, dobrą przezroczystością i niskim poziomem azotu. 

W wodzie, zarówno pod powierzchnią, jak i nad dnem utrzymywał się natomiast nadmiernie 

wysoki poziom fosforu. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 5,0 I 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  27 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 183 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,47 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,200 > II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 15,9 1 

V jez./L [tys.m3/m] 2,5 3 

Stratyfikacja wód [%] 48,7 1 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,039 1 

Wymiana wody (%) 20 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,81 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,28 

Kategoria I – jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 9,84 km2. Otoczenie jeziora w 91% 

stanowią lasy, pozostałą część zlewni zajmują łąki i pastwiska (9%). W rejonie odpływu wód 

usytuowana jest nie skanalizowana wieś Płęsno. Część nielegalnej zabudowy znajduje się 

w odległości zaledwie kilku metrów od jeziora. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone. Zabudowę rekreacyjną stanowią jedynie rozproszone, 

miejscami bardziej zwarte, skupiska prywatnych domków letniskowych. Jezioro nie jest 

odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Brzegi akwenu nie zostały przekształcone, 

są trudno dostępne i bardzo strome. Dno przy brzegu jest kamieniste i pozbawione 

roślinności wynurzonej. Jezioro znajduje się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 

Obszar Specjalnej Ochrony Wielki Sandr Brdy. Objęte jest strefą ciszy. Głównym źródłem 

ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są tereny leśne, znaczna ilość biogenów 

dostaje się do jeziora z opadem atmosferycznym (65% N i 43% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  337,03 505,55 33,70 90,8 29,1 47,4 

Łąki  i pastwiska 34,29 102,86 6,86 9,2 5,9 9,6 

Opad atmosferyczny 87,42 1127,70 30,60 - 65,0 43,0 

Suma [kg/rok] 1736,10 71,16 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,081 1,99 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,081 1,99 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz (I kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest bardzo dobry (II klasa wg SOJJ). Otoczenie akwenu w 91% stanowią lasy, 

pozostałą część jego zlewni zajmują łąki i pastwiska (9%). Część nielegalnej zabudowy 

miejscowości Płęsno znajduje się w odległości zaledwie kilku metrów od jeziora. Ścieki 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone. Zabudowę rekreacyjną 

stanowią jedynie rozproszone, miejscami zwarte, skupiska prywatnych domków 

letniskowych. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Znajduje się ono 

na terenie chronionym i objęte jest strefą ciszy. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu 

powstających w zlewni są tereny leśne, znaczna ilość biogenów dostaje się do jeziora 

z opadem atmosferycznym (65% N i 43% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód: 

Egzekucja przepisów budowlanych i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminie w zakresie gospodarki ściekami i odpadami dla zabudowy rekreacyjnej. 
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Jezioro  RADZIM 

ID  20404 

ID hydrograficzne 292672 

 

Lokalizacja: 53°32,0'N, 17°35,6'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     35,1 ha  

Głębokość maksymalna  2,9 m 

Głębokość średnia   1,4 m    

Objętość    490,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1005,42 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Radzim posiada powierzchnię 35,1 ha. Misa zbiornika położona jest w płytkiej 

polodowcowej rynnie jeziornej. Morfometria dna jest bardzo uboga. Jego maksymalne 

przegłębienie wynosi jedynie 2,9 m i zlokalizowane jest w środkowej części. Linia brzegowa 

mierząca 4 km jest silnie odsłonięta na działanie wiatru. Płaska strefa litoralu, pokrywa 

niemal całą powierzchnię zbiornika. Jezioro zasilane jest przez niewielki dopływ, prowadzący 

wody głównie w mokrym okresie roku. Odpływ wód z jeziora regulowany jest zastawką, 

gwarantującą niewielkie wahania poziomu wód jeziora Radzim. Całkowita wymiana wód 

w jeziorze następuje w niecałe 5 miesięcy, co jest wartością niekorzystną. 
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2. Ocena jakościowa  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 1,4 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,12 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 250 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 16,2 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% grunty orne 3 

Średnia  3,4 

Kategoria III – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 12,79 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni pastwiskowo-rolnicza 1 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i zasilania jeziora 

 

 

Badania monitoringowe jakości wód na jeziorze Radzim nie były prowadzone. Jezioro 

cechuje się silnie niekorzystnymi cechami morfometrycznymi (średnia głębokość jeziora – 

1,4 m), hydrologicznymi (znacząca wymiana wód) oraz zlewniowymi (dominacja gruntów 

ornych w pokryciu terenu). Niepełna ocena podatności na degradację jeziora Radzim 

wskazuje na najgorszą – IV kategorię. Materia allochtoniczna z terenu zlewni powoduje 

wzrost żyzności wód, a polimiktyczny charakter jeziora wpływa na intensyfikację procesów 

obiegu materii. Ma to bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokim stanie trofii wód jeziora 

Radzim. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
875,71 7881,42 262,71 87,1 91,59 89,56 

Lasy  12,13 18,19 1,21 1,21 0,21 0,41 

Łąki  i pastwiska 84,16 252,48 16,86 8,37 2,93 5,74 

Zbiorniki wodne 33,42 - - 3,32 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 35,1 452,79 12,29 

 

5,26 4,19 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 8604,88 293,04 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,83 24,52 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,83 24,52 

 

Zlewnia jeziora Radzim zdominowana jest powierzchniowo przez grunty orne, zajmujące 

ponad 87% jej terenu. Z ich terenu pochodzi duża dawka substancji biogennych, głównie 

związków azotu, dostającego się do misy jeziornej. Strefa buforowa roślinności wokół jeziora, 

powstrzymująca większość ładunku dostającego się w drodze spływu powierzchniowego, jest 

wąska i fragmentarycznie rozczłonkowana. W zlewni całkowitej jeziora Radzim brak jest 

obecnie punktowych źródeł zanieczyszczeń. Presję stanowić może zabudowa wsi Radzim 

oraz zakładu rolnego dochodząca bezpośrednio do misy jeziora. Uregulowana gospodarka 

ściekowa oparta jest na bezodpływowych zbiornikach. Wykorzystanie wód do celów 

rekreacyjnych nie istnieje. 
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Ocena końcowa 

Wysoka podatność na degradację jeziora Radzim wynikająca z niekorzystnych cech 

morfometrycznych, zlewniowych i hydrologicznych ma odzwierciedlenie w osiągniętym 

stanie wód. Silna presja z intensywnie wykorzystywanej rolniczo zlewni jeziora intensyfikuje 

obieg materii w zbiorniku, wpływając na niezadowalający stan troficzny. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora należy 

wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w 

glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego 

dostarczania oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla 

poszczególnych pól w gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie 

w/w dokumentacji dla celów kontrolnych, 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

5) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ 

zbiornika, 

6) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora. Z uwagi na uwarunkowania morfometryczne oraz zlewniowe w tym obecność 

obszarów nawożonych gnojowicą stan eutrofii jest dla jeziora stanem trwałym. 
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Jezioro  SĘPOLEŃSKIE 

ID  20417 

ID hydrograficzne 2927459 

 

Lokalizacja: 53°27,5'N, 17°30,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     156,3 ha  

Głębokość maksymalna  10,9 m 

Głębokość średnia   4,8 m    

Objętość    7501,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 7915,82 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Misa jeziora Sępoleńskiego posiada powierzchnię 156,3 ha. Położona jest w dnie 

równoleżnikowo przebiegającej rynny polodowcowej związanej genetycznie z ostatnim 

zlodowaceniem plejstoceńskim. Długość jeziora wynosi 4,75 km, przy długości linii brzegowej 

na poziomie ponad 11 km. Morfometrycznie jezioro Sępoleńskie można zróżnicować na trzy 

unikalne części. Zachodnia, o maksymalnej głębokości 2,5 m posiada płaski litoral, łagodnie 

przechodzący w profundal z bardzo miąższą warstwą osadów organicznych. Ulega ona 

systematycznie procesowi lądowienia. Środkowa część jeziora posiada dwa plosa 

o głębokości ponad 10 m – oddzielone od siebie wyraźnymi progami. W tej części litoral jest 

bardzo wąski i stromo przechodzi w płaskie dno. Wschodni basen jeziora, cechuje się 

maksymalną głębokością 8 m oraz płaskim litoralem z dużą ilością osadów. Osią 

hydrograficzną jeziora Sępoleńskiego jest rzeka Sępolenka, stanowiąca główny dopływ 

jeziora. Pozostałe dopływy są nieistotne z punktu bilansu wodnego zbiornika. Całkowita 

wymiana wody w misie jeziora następuje dwukrotnie w ciągu roku, co świadczy 

o przepływowym charakterze jeziora. Odpływ wód z jeziora następuje w kierunku 

wschodnim i warunkowany jest niewielkim jazem piętrzącym, gwarantującym wyrównanie 

stanów wód na analizowanym zbiorniku. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

 Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 38,3 III 

ESMI 0,41 II 

Przezroczystość (SD)[m] 1,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 3,8 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 404 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,5 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,12 I-II 

Stan ekologiczny 

jeziora 
 umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 4,8 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,67 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,15 2 

Wymiana wody (%) 200 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 11,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. 
>60% lasów  

>60% gruntów ornych 
2 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,96 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
Leśno-rolnicza z 

zabudową 
3 

Średnia  2 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 

 

Słabe cechy morfometryczne misy jeziora Sępoleńskiego odpowiedzialne są za dużą 

podatność wód na degradację, która odpowiada III kategorii. Ocena stanu ekologicznego 

przeprowadzona w 2006 roku według wymagań RDW, klasyfikuje jezioro Sępoleńskie do 

umiarkowanego stanu wód. Decydujący wpływ na ocenę miała wzmożona produktywność 
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wód jeziora. Bujny rozwój roślinności makrofitowej w zachodnim basenie jeziora, wpłynął na 

korzystną wartość współczynnika ESMI. Oceny dokonane za pomocą systemu oceny jakości 

jezior, na podstawie wcześniejszych badań monitoringowych, wskazują również na słabą 

klasę czystości. Podczas wszystkich serii monitoringowych, odnotowane zostały niekorzystne 

odtlenienia warstw naddennych w strefie hypolimnionu, powodujące uwalnianie związków 

fosforu z osadów. Wysokie stężenia podstawowych biopierwiastków klasyfikowały wody 

jeziora jako żyzne, przyczyniając się do wzrostu produktywności biologicznej wód. 

Gospodarka rybacka na jeziorze Sępoleńskim jest efektywnie prowadzona, mimo że wody 

jeziora zaklasyfikowane są jako nieprzydatne do bytowania ryb karpiowatych. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
4173,23 37559,09 1251,97 52,72 80,77 69,07 

Lasy  2542,44 3813,67 254,24 32,12 8,2 14,03 

Łąki  i pastwiska 462,27 1386,81 92,45 5,84 2,98 5,1 

Zbiorniki wodne 250,63 - - 3,17 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 399,12 1197,36 79,82 5,04 2,57 4,4 

Zabudowa zwarta 88,12 528,74 79,31 1,11 1,14 4,38 

Opad atmosferyczny 156,3 2016,27 54,71 

 

4,34 3,02 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 46501,94 1812,51 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,17 29,75 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 1,17 29,75 
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Ponad połowa zlewni jeziora Sępoleńskiego zajęta jest przez grunty orne. 

Równie niekorzystne jest bezpośrednie sąsiedztwo około 10% linii brzegowej z zabudową 

miejscowości Sępólno Krajeńskie. Korzystny natomiast jest duży odsetek lasów, głównie 

w zachodniej części zlewni oraz w dolinie rzeki Sępolenki. Największy procent ładunków 

biogenów z obszaru zlewni pochodzi o w/w terenów użytkowanych rolniczo. Jest to główny 

rodzaj presji antropogenicznej działającej obecnie na wody jeziora. Jezioro było odbiornikiem 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych. Bufor w postaci roślinności 

okalającej szczelnie linię brzegową jeziora powstrzymuje ładunki dostające się za pomocą 

spływu powierzchniowego. Dodatkowym buforem, działającym na korzyść jakości wód 

jeziora Sępoleńskiego, jest wyżej leżące w biegu Sępolenki jezioro Lutowskie, przejmujące 

część ładunków ze zlewni. Część przymiejska – wschodnia jeziora jest użytkowana 

rekreacyjnie. Śladowe ilości zanieczyszczeń pochodzenia bytowego, mogą świadczyć o nie 

do końca uregulowanej gospodarce ściekowej z rozproszonych na południowym brzegu 

działek rekreacyjnych. 

 

Ocena końcowa 

Dostawa dużej dawki pierwiastków biogennych z terenu zlewni prowadzi 

do wzmożonej produktywności wód jeziora. Fakt, ten pełni rolę decydującą o przyznaniu 

wodom jeziora Sępoleńskiego umiarkowanego stanu ekologicznego. Stan ten, można uznać 

za względnie trwały. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą jest percypitacja fosforu z 

epilimnionu,  

2) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych,  

2) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem pozostałych działań ochronnych pozwoli 

na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro  SŁUPOWSKIE 

ID  20421 

ID hydrograficzne 2927659 

 

Lokalizacja: 53°14,9'N, 17°43,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     119,9 ha  

Głębokość maksymalna  34,3 m 

Głębokość średnia   8,0 m    

Objętość    9740,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 13509,89 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Słupowskie o powierzchni 119,9 ha posiada objętość wód retencjonowanych 

w misie jeziornej na poziomie 9740,6 tys.m3. Rynnowa geneza postania jeziora odzwierciedla 

się jest silnie urozmaiconej morfometrii misy. Jezioro dzieli się na trzy zróżnicowane baseny. 

Zachodni o głębokości maksymalnej 25,5 m posiada owalny kształt i stromy litoral. 

Oddzielony jest od środkowego, najgłębszego basenu, wąskim przesmykiem. Środkowy 

basen posiada maksymalną głębokość 34,3 m. Litoral tej części jest stromo opadający 

w środkowej części, a łagodnie nachylony na krańcach basenu. Wąski przesmyk wraz z wyspą 

oddziela go, od trzeciego – wschodniego basenu. Cechuje się on dużo mniejszą głębokością 

od dwóch poprzednich części i dużym rozwinięciem linii brzegowej. Oś hydrograficzną jeziora 

stanowi rzeka Krówka, stanowiąca główny dopływ powierzchniowy jeziora. Pozostałe 

dopływy, funkcjonują jedynie w okresie wiosennym, odprowadzając wody roztopowe 

z terenów wysoczyznowych. Znaczna głębokość jeziora powoduje zasilanie go, wodami 

podziemnymi w miejscach przecięcia misy jeziornej z warstwą wodonośną. Całkowita 

wymiana wód w misie jeziora Słupowskiego trwa nieco ponad pół roku, co świadczy 

o przepływowym charakterze jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 23,2 IV 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,4 >II 

% O2 w hypolimnionie 5 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 650 >II 

Azot ogólny  [mg N/l] 3,74 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,07 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 8 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,95 3 

Stratyfikacja wód [%] 27,1 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,08 1 

Wymiana wody (%) 250 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 14,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,43 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,62 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

 

Podatność jeziora Słupowskigo na degradację odpowiada dobrej – II kategorii. Wynika ona 

z równoważenia się niekorzystnych cech zlewniowych z korzystnymi cechami 

morfometrycznymi jeziora. Występująca na jeziorze stała stratyfikacja termiczno-tlenowa 
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cechuje się wyraźnym niedoborem tlenu w warstwie hypolimnionu. Powoduje, to uwalnianie 

z osadów związków fosforu do toni wodnej i występowania siarkowodoru nad dnem. 

Obciążenie wód związkami fosforu kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Niepokój 

wzbudzają jednak stężenia związków obrazujących zawartość cząstek mineralnych oraz 

stężenia związków azotu. Żyzność wód jeziora Słupowskiego jest wysoka, co uwidacznia się 

w występujących systematycznie „zakwitach” wody i niewielkim zasięgu warstwy fotycznej. 

Wartość chlorofilu „a” klasyfikuje wody jeziora w 2006 roku do słabego stanu ekologicznego. 

Stan sanitarny wód jeziora jest zadowalający. Porównanie wyników z poprzednich serii 

monitoringowych (1998 i 1979) pozwala stwierdzić, że jakość wód jeziora Słupowskiego nie 

uległa znaczącej zmianie. Gospodarka wodna na jeziorze jest intensywnie prowadzona, 

a jego wody zostały zaliczone do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
10196,83 91771,47 3059,05 75,48 90,21 76,77 

Lasy  2076,46 3114,69 207,65 15,37 3,06 5,21 

Łąki  i pastwiska 812,73 2438,19 162,55 6,02 2,4 4,08 

Zbiorniki wodne 133,87 - - 0,99 - - 

Środowiska podmokłe 62,16 93,24 6,22 0,46 0,09 0,16 

Ugory 227,84 683,53 45,57 1,69 0,67 1,14 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 119,9 1546,71 41,97 

 

1,52 1,05 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 2074,5 461 2,04 11,57 

Inne źródła 7,91 0,95 0,01 0,02 

Suma [kg/rok] 101730,23 3984,94 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,94 83,11 

Ze źródeł punktowych 0,38 1,74 

Suma [g/m2rok] 3,32 84,85 
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Zlewnia jeziora Słupowskiego zdominowana jest przez grunty orne, które zajmują ponad 75% 

jej powierzchni. Lasy, pokrywające ponad 15% powierzchni zlewni występują jedynie 

w postaci płatów. Główną presję na jakość wód jeziora stanowi agralne wykorzystanie 

terenu, z którego pochodzi ponad 90% ładunku azotu i ponad 75% ładunku fosforu. Dostaje 

się on do misy jeziora, przede wszystkim w skoncentrowanym spływie wód rzeką Krówką. 

Do jeziora wprowadzano ścieki z gorzelni oraz zakładu rolnego w Słupowie. Wokół jeziora 

funkcjonuje zwarta strefa buforowa roślinności, eliminująca wpływ ładunków 

allochtonicznych, dostarczanych w czasie funkcjonowania spływu powierzchniowego. 

Wzmożony spływ materii allochtonicznej z terenu zlewni bezpośredniej ma miejsce jedynie 

w okresie funkcjonowania pozostałych dopływów. Rekreacyjne wykorzystanie wód jeziora 

Słupowskiego koncentruje się na brzegach, gdzie rozwinęły się ogródki działkowe. 

Ich rozproszona struktura rozmieszczenia stanowić może zagrożenie dla fragmentaryzacji 

pasa trzcin. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Słupowskie cechuje wodami zaklasyfikowanymi, zgodnie z wymogami 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, do słabego stanu ekologicznego. Presja zlewni, objawiająca się 

jej silnie agralnym charakterem, decyduje o znacznej podatności wód na degradację. 

Połączenie obciążenia wód ładunkiem biogenów pochodzenia antropogenicznego 

z niekorzystnymi, naturalnymi predyspozycjami zlewni do dostawy dużej dawki materii 

mineralnej z jej terenu, skutkuje wysokim stanem troficznym jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą natlenienie hypolimnionu 

jeziora połączone z percypitacja fosforu, 

2) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie zabudowy rekreacyjnej. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat.     
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Jezioro  SOMIŃSKIE 

ID  1834 (nr katalogowy 20327) 

ID hydrograficzne  2923613 

 

Lokalizacja: 54o01’08,6’’N, 17o38’03,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     429,47 ha 

Głębokość maks.    14,0 m 

Głębokość średnia    2,6 m 

Objętość     11,369 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  47,89 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży, raczej płytki zbiornik przepływowy, który znajduje się w ciągu jezior: 

Dywańskie, Somińskie i Kruszyńskie połączonych rzeką Zbrzycą.  W części północnej jezioro 

połączone jest krótkim odcinkiem rzeki (przepust drogowy) z Jez. Dywańskim. Odpływ rzeki 

Zbrzycy łączy wody południowo-zachodniej części jeziora z Jez. Kruszyńskim 0,5 km 

odcinkiem. Zbiornik zasila także kilka stałych i okresowych cieków odwadniających okoliczne 

lasy, bagna i łąki. Ciek z północy odwadnia mokradła na północ od wsi Sominy, i po 

przepłynięciu przez wieś uchodzi do jeziora. Od zachodu jezioro połączone jest ciekiem z Jez. 

Skoszewskim (przepływ zależy od poziomu wód Jez. Skoszewskiego i od eksploatacji 

prywatnego stawu). Poziom wody w jeziorze jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Jego zlewnię 

charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość 

dostarczania go do zbiornika (grupa 2 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny jego 

wód jest zły (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysoką produkcją biologiczną 

i słabą przezroczystością. Wody hypolimnionu były całkowicie odtlenione. Poziom biogenów 

w warstwie powierzchniowej odpowiadał dobrej jakości wody. Warstwy przydenne wody 

zawierały wysokie stężenie związków fosforu i azotu amonowego. Skład i liczebność 

planktonu wskazywały na umiarkowaną trofię. Większość organizmów to przedstawiciele 
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strefy β-mezosaprobowej. Latem wystąpił „zakwit” sinicowy. Na przestrzeni 14 lat ogólna 

ocena stanu wody wg SOJJ nie uległa zmianie (III klasa). Stan ekologiczny wód, wyznaczony 

jednak tylko na podstawie koncentracji chlorofilu-a, zmienił się ze słabego na zły. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 36,5 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,2 > II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 267 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,54 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,052 I-II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,6 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,84 3 

Stratyfikacja wód [%] 1,1 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,38 4 

Wymiana wody (%) 100 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,4 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,00 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 11,3 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,07 0 

Spadek zlewni 4,2 0 

Obszary bezodpływowe 49 1 

Typ geologiczny zlewni piaszczysto-gliniasta 1 

Typ użytkowania zlewni pastwiskowo-leśno-

rolnicza z zabudową 

2 

Średnia  1,1 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 47,89 km2. Otoczenie zbiornika stanowią tereny 

leśne (42%) oraz tereny rolnicze: grunty orne (13%), łąki i pastwiska (33%), które znajdują się 

kilka metrów od brzegu (uprawy ekstensywne). Na brzegach wypasane jest bydło. Od strony 

zachodniej znajdują się niewielkie wsie: Skoszewo (61 osób), Peplin (27 osób). Od strony 

północnej zlokalizowana jest dość duża wieś letniskowa Sominy (306 osób). Na południowo-

zachodnim brzegu znajdują się gospodarstwa osady Przymuszewo. Zabudowania znajdują się 

kilkadziesiąt metrów od brzegu jeziora. Miejscowości te nie są skanalizowane. Jezioro nie jest 

odbiornikiem żadnych ścieków ze źródeł punktowych. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

i wywożone lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach z rozsączaniem do gruntu 

(nowe obiekty). Zachodni i południowo-zachodni brzeg to tereny o wysokim poziomie wód 

gruntowych, znajdujące się tam szamba dla kilku miejscowości są nawet okresowo 

podtapiane. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie. Znajduje się tu zwarta i rozproszona 

zabudowa letniskowa. Rozwija się agroturystyka. Nieczystości gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone. Na północnym brzegu, na granicy zlewni bezpośredniej 

znajdują się dwa ośrodki wypoczynkowe i stadnina koni. Ścieki z ośrodków pompowane są 

kanalizacją do oczyszczalni na terenie jednego z nich (osadnik Imhoffa i drenaż rozsączający) 

Brzegi nie są przekształcone, zachowane są naturalne bufory ochronne (pojedyncze 

stanowiska olchy wzdłuż całego brzegu). Roślinność wynurzona występuje w małych 

skupiskach na całej długości linii brzegowej (tatarak zwyczajny i trzcina pospolita). Dno 

zbiornika porasta głównie moczarka kanadyjska, ramienica i rogatek. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane (spadek odłowów związany ze 

znaczną populacją kormoranów gniazdujących na wszystkich wyspach – 1500 sztuk). Jezioro 

położone jest w północnej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego, obszar specjalnej 
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ochrony „Wielki Sandr Brdy”. Znaczącym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających 

w zlewni jest opad atmosferyczny (62% N i 44% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

139,80 1258,23 41,94 12,7 14,0 12,4 

Lasy  468,69 703,03 46,87 42,4 7,8 13,9 

Łąki  i pastwiska 359,79 1079,37 71,96 32,6 12,0 21,3 

Ugory 136,10 408,31 27,22 12,3 4,5 8,0 

Opad atmosferyczny 429,47 5540,12 150,31 - 61,6 44,4 

Suma [kg/rok] 8989,06 338,30 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,079 2,09 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,079 2,09 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Jego zlewnię 

charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość 

dostarczania go do zbiornika (grupa 2 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny jego 

wód jest zły (III klasa wg SOJJ). Na przestrzeni 14 lat ogólna ocena stanu wody wg SOJJ nie 

uległa zmianie (III klasa). Stan ekologiczny wód, wyznaczony jednak tylko na podstawie 

koncentracji chlorofilu-a, zmienił się ze słabego na zły. Potencjalnym zagrożeniem są tereny 

rolnicze, które znajdują się kilka metrów od brzegu (uprawy ekstensywne). Od strony 

zachodniej znajdują się dwie niewielkie wsie. Od strony północnej zlokalizowana jest dość 

duża wieś letniskowa (306 osób). Na południowo-zachodnim brzegu znajdują się 

gospodarstwa. Zabudowania znajdują się kilkadziesiąt metrów od brzegu jeziora. 

Miejscowości te nie są skanalizowane. Jezioro nie jest odbiornikiem żadnych ścieków 

ze źródeł punktowych. Ścieki gromadzone są w zbiornikach i wywożone lub oczyszczane 

w przydomowych oczyszczalniach z rozsączaniem do gruntu (nowe obiekty). Zachodni 

i południowo-zachodni brzeg to tereny o wysokim poziomie wód gruntowych, znajdujące się 

tam szamba dla kilku miejscowości są nawet okresowo podtapiane. Jezioro jest użytkowane 
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rekreacyjnie. Znajduje się tu zwarta, a miejscami rozproszona zabudowa letniskowa, rozwija 

się też agroturystyka. Nieczystości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone. Na północnym brzegu, na granicy zlewni bezpośredniej, znajdują się dwa 

ośrodki wypoczynkowe i stadnina koni. Ścieki z ośrodków pompowane są kanalizacją do 

oczyszczalni na terenie jednego z nich (osadnik Imhoffa i drenaż rozsączający). Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka, jezioro jest zarybiane (znaczny spadek odłowów 

związany jest z liczną populacją kormoranów gniazdujących na wszystkich wyspach – 1500 

sztuk). Jezioro położone jest na terenie chronionym. Znaczącym źródłem ładunków azotu 

i fosforu powstających w zlewni jest opad atmosferyczny (62% N i 44% P).  

 

Układ w którym występują korzystne warunki zlewniowe (zlewnia jest mało aktywna w 

dostarczaniu ładunku do zbiornika), ale sam zbiornik jest podatny na wpływy z zewnątrz. 

Eutrofizacja wód w tej grupie postępuje umiarkowanie, jednak ingerencja w warunki 

zlewniowe może doprowadzić dość szybko do wzrostu jej tempa. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) rozpatrzyć możliwość rekultywacji – związanie fosforu z warstw przydennych, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy rekreacyjnej i mieszkalnej (letniskowej), 

3) zaostrzenie wymogów dla jakości odprowadzanych ścieków do poziomu 

obowiązujących  przepisów (osadnik Imhoffa). 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

3 lata po rekultywacji, 8-10 bez rekultywacji. 
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Jezioro  SPIEREWNIK 

ID 3616 (nr katalogowy 20371) 

ID hydrograficzne  292463 

 

Lokalizacja: 53o41’49,7’’N, 17o45’51,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     130,61 ha 

Głębokość maks.    14,0 m 

Głębokość średnia    5,2 m 

Objętość     7,334 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  94,96 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro jest zbiornikiem polodowcowym, typu rynny subglacjalnej, o przebiegu 

południkowym, średniej wielkości i głębokości. Linia brzegowa zbiornika jest dość silnie 

rozwinięta, lecz słabo urozmaicona. Otaczające go zbocza mniej lub bardziej stromo, 

zwłaszcza od strony południowej i wschodniej, opadają w kierunku lustra wody. Jezioro 

charakteryzuje się kilkoma niedużymi zagłębieniami i jednym wyniesieniem w postaci wyspy 

w południowej części akwenu. Wchodzi ono w skład dorzecza Brdy i jest zbiornikiem 

przepływowym Raciąskiej Strugi. Od północy zasila go Suska Struga. Wymienione cieki 

odwadniają tereny o znacznych powierzchniach. Dopływ Raciąskiej Strugi prowadzi wody 

z Jez. Wysockiego, po przepłynięciu odcinka około 1 km wpływa do południowo–zachodniej 

zatoki. Suska Struga łączy wody Jez. Suszek i Jez. Śpierewnik odcinkiem 0,5 km, i wpływa 

do jeziora w części północnej. Raciąska Struga wypływa z południowo–wschodniej zatoki 

w kierunku południowo–wschodnim do Jez. Raciąskiego. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest słaby (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysoką produkcją 

biologiczną i niską przezroczystością. Warstwy hypolimnionu były całkowicie odtlenione. 
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Poziom biogenów i rozpuszczonych substancji nieorganicznych odpowiadał dobrej jakości 

wody. Na przestrzeni 15 lat stan czystości wód jeziora nie zmienił się (III klasa wg SOJJ). 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 30,5 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,5 > II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 372 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,27 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,057 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,2 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,67 4 

Stratyfikacja wód [%] 9,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,12 2 

Wymiana wody (%) 300 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 15,5 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 94,96 km2. Otoczenie jeziora stanowią głównie lasy 

(84%), grunty orne zajmują 13% powierzchni (bufor 1000 m). Jezioro  położone jest w  

niecce, otoczonej w dużej mierze wysokimi skarpami. Strome zbocza zlewni bezpośredniej 

porośnięte są lasami, co w znacznym stopniu utrudnia rozwój bazy turystycznej, zarówno 

indywidualnej, jak i zorganizowanej. W miejscu przewężenia, w części środkowej, znajduje 

się stacja naukowa Uniwersytetu Łódzkiego „Białe Błota”. Obiekty rekreacyjne 

umiejscowione są na terenach należących do gminy Czersk. W jednym z nielicznych, 

dostępnych miejsc, zlokalizowano zorganizowane duże pole namiotowe. Zajmuje ono 

rozległy teren na brzegu północnym, w rejonie dopływu Suskiej Strugi. Znajdują się tam 
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miejsca pod namioty i przyczepy kempingowe, boisko i niewielka plaża z pomostem (nie ma 

żadnych, nawet prowizorycznych toalet). Nieliczne zabudowania o charakterze letniskowym 

zajmują teren  położony na wysokiej skarpie, na brzegu  południowo–wschodniej zatoki. 

W kilku miejscach strefy przybrzeżnej jeziora zbudowano niewielkie, drewniane pomosty. 

Zbiornik nie stanowi bezpośredniego ani pośredniego odbiornika ścieków z punktowych 

źródeł zanieczyszczeń. W ostatnich latach nastąpiła ekspansja roślinności wynurzonej. 

Występuje głównie trzcina pospolita, która znajduje się w strefie przybrzeżnej na całej jej 

długości. Największe jej  skupiska, sięgające nawet do 100 m w głąb jeziora, są w pobliżu 

wyspy w części południowej akwenu. Wzdłuż całej strefy przybrzeżnej rośnie także sitowie 

i pałka wodna szerokolistna. Roślinność porastająca dno tworzy dość rozległe łąki podwodne. 

Najliczniej występuje moczarka kanadyjska, ramienica oraz rdestnica przeszyta i połyskująca. 

Roślinność można zaobserwować nawet na głębokości 6 m. Dno zbiornika ma charakter 

głównie piaszczysty i piaszczysto-mulisty. W strefie litoralu występuje duża ilość osadów 

organicznych. W zagłębieniach są duże pokłady mułu. Gospodarka rybacka jest prowadzona 

umiarkowanie intensywnie, w ostatnich latach wody zbiornika zarybiano narybkiem węgorza 

i szczupaka. Jezioro udostępnione jest do wędkowania. Zbiornik położony jest w zachodniej 

części „Tucholskiego Parku Krajobrazowego” i w obszarze Natura 2000. Głównym źródłem 

ładunków materii biogennej powstającej w zlewni są lasy (30% N i 48% P) oraz grunty orne 

i tereny o zabudowie rozproszonej (27% N i 21% P). Znaczny udział ma także opad 

atmosferyczny (41% N i 27% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

120,23 1082,08 36,07 12,6 26,6 21,4 

Lasy  802,88 1204,3 80,29 84,0 29,6 47,6 

Łąki  i pastwiska 32,56 97,69 6,51 3,4 2,4 3,9 

Opad atmosferyczny 130,61 1684,82 45,71 - 41,4 27,1 

Suma [kg/rok] 4068,92 168,58 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,129 3,12 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,129 3,12 

 

Ocena końcowa  

Zbiornik jest bardzo podatny na degradację (III kategoria podatności wg SOJJ). 

Stan ekologiczny jego wód jest słaby (III klasa wg SOJJ). Na przestrzeni 15 lat stan czystości 

wód jeziora nie zmienił się (III klasa wg SOJJ). Otoczenie akwenu stanowią głównie lasy 

(84%), grunty orne zajmują 13% powierzchni (bufor 1000 m). Strome zbocza zlewni 

bezpośredniej porośnięte są lasami, co w znacznym stopniu utrudnia rozwój bazy 

turystycznej, zarówno indywidualnej, jak i zorganizowanej. Obiekty rekreacyjne 

umiejscowione są na terenach należących do gminy Czersk. W jednym z nielicznych, 

dostępnych miejsc, zorganizowano duże pole namiotowe. Nieliczne zabudowania 

o charakterze letniskowym zajmują teren  położony na wysokiej skarpie, na brzegu  

południowo – wschodniej zatoki. Zbiornik nie stanowi bezpośredniego ani pośredniego 

odbiornika ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. W ostatnich latach nastąpiła 

ekspansja roślinności wynurzonej. Gospodarka rybacka jest prowadzona umiarkowanie 

intensywnie, wody zbiornika zarybiano narybkiem węgorza i szczupaka. Jezioro 

udostępnione jest do wędkowania. Zbiornik położony jest na terenie objętym ochroną. 

Głównym źródłem ładunków materii biogennej powstającej w zlewni są lasy (30% N i 48% P) 

oraz grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (27% N i 21% P). Znaczny udział ma 

także opad atmosferyczny (41% N i 27% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

Rozpatrzenie możliwości rekultywacji poprzez inaktywację fosforu z osadów dennych 

w głęboczkach lub przez natlenianie w okresie stratyfikacji głęboczków  np. aeratorami 

wiatrowymi z kontrolowanym odłowem ryb planktono- i roślinożernych. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

8-9 lat 
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Jezioro  STOBNO 

ID  20376 

ID hydrograficzne 29248 

 

Lokalizacja: 53°39,3'N, 17°49,8'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     103,74 ha  

Głębokość maksymalna  20,2 m 

Głębokość średnia   7,6 m    

Objętość    6799,3 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 2870,58 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Stobno położone w zlewni Raciąskiej Strugi posiada powierzchnię 103,74 ha. 

Stromemu stokowi jeziornemu towarzyszy przejście w równie mocno nachylony litoral. 

Dno zbiornika jest urozmaicone licznymi progami i przegłębieniami. W najgłębszym miejscu, 

w południowej części misy jeziornej, osiąga wartość wynoszącą 20,2 m. Jezioro ma charakter 

przepływowy. Istotny dopływ, z hydrologicznego punktu widzenia, dochodzi do misy w jego 

południowej części. Reszta dopływów prowadzi wody epizodycznie, głównie w czasie 

roztopów. Odpływ wód z jeziora znajduje się w jego północnej części. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 29,1 IV 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,5 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 461 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,67 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,32 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 7,6 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,99 3 

Stratyfikacja wód [%] 10,8 3 

 P dno czynne/V epi.  0,08 1 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,81 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia 1,67 

Grupa 3– zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

Monitoring jakości wód jeziora Stobno przeprowadzony był w 1998 roku. Szczególnie 

niekorzystnie przedstawiały się wartości wskaźników biogennych (głównie związków 

fosforu), świadczących o zaawansowanym etapie eutrofizacji wód jeziora. Charakterystyczne 

było również przetlenienie powierzchniowych warstw wód oraz silny spadek rozpuszczonego 

w wodzie tlenu wraz ze wzrostem głębokości. W okresie letnim odnotowano również silne 

zakwity sinicowe. Wartość chlorofilu „a” klasyfikuje wody jeziora, zgodnie z założeniami 
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Ramowej Dyrektywy Wodnej, do słabego stanu ekologicznego. Stan sanitarny nie wzbudził 

zastrzeżeń. Słaba jakość wód wynika z podatności jeziora Stobno na degradację. Gospodarka 

rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego wody zostały zaliczone do typu łososiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
2459,26 22133,34 737,78 85,67 91,67 90,09 

Lasy  168,09 252,13 16,81 5,86 1,04 2,05 

Łąki  i pastwiska 52,28 156,84 10,46 1,82 0,65 1,28 

Zbiorniki wodne 102,96 - - 3,59 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 87,99 263,98 17,6 3,07 1,09 2,15 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 103,74 1338,25 36,31 

 

5,54 4,43 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 24144,54 818,95 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,79 23,27 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,79 23,27 

 

Zlewnia jeziora Stobno cechuje się typowo rolniczym charakterem. Grunty orne pokrywające 

niespełna 86% terenu zlewni całkowitej dostarczają ponad 90% ładunku biogenów do misy 

jeziornej w czasie spływu ze źródeł powierzchniowych.  Bufor w postaci pasa zadrzewień 

i zakrzaczeń nie wychwytuje ładunków allochtonicznych przedostających się z terenu zlewni. 

Dodatkową presję wywiera ferma hodowlana funkcjonująca w bezpośrednim sąsiedztwie 

zbiornika. Ze względu na zaawansowany stan trofii jeziora nie jest ono wykorzystywane 

rekreacyjnie. 
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Ocena końcowa 

Wody jeziora Stobno charakteryzują się słabym stanem ekologicznym. Na fakt ten 

składają się niekorzystne czynniki zlewniowe i hydrologiczne, w połączeniu z silną presją 

agralną. Ograniczenie ładunku pochodzącego z terenu zlewni jeziora przyczynić może się 

do obniżenie trofii wód jeziora, a tym samym do ogólnej poprawy jego stanu. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą natlenienie hypolimnionu 

jeziora połączone z percypitacja fosforu, 

2) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora należy 

wykonywać bilanse azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu 

w glebie, zapotrzebowanie roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego 

dostarczania oraz opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla 

poszczególnych pól w gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie 

w/w dokumentacji dla celów kontrolnych, 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, 

4) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

5) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do krawędzi rynny 

jeziornej, 

6) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

3) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat.     
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Jezioro  STRZYŻYNY 

ID  20420 

ID hydrograficzne 2927272 

 

Lokalizacja: 53°27,5'N, 17°55,5'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     54,3 ha  

Głębokość maksymalna  28,7 m 

Głębokość średnia   3,6 m    

Objętość    1954,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 202,19 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Strzyżyny powiada powierzchnię 54,3 ha. Jezioro posiada specyficzny 

charakter misy jeziornej. Początkowo posiadało ono powierzchnię ponad 30 ha, lecz w latach 

80-tych XX wieku, podczas powstania Zbiornika Koronowskiego, zostało ono podpiętrzone, 

osiągając swą teraźniejszą powierzchnię. Wody jeziora mają hydrauliczne połączenie 

z wodami Zbiornika Koronowskiego, lecz wahania jego poziomu nie są obserwowane. 

Maksymalna głębokość jeziora jest znaczna (28,3 m) i zlokalizowana jest w jego północnej 

części. Południowa część rynny cechuje się znacznie mniejszymi głębokościami. Odpływ wód 

następuje w kierunku północnym, do jeziora Minikowskiego, a całkowita wymiana wód 

w misie jeziornej następuje co około dwa lata. 
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2. Ocena jakościowa  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 3,6 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,22 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasy 1 

Średnia  2,4 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 2,57 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia  0,33 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

 i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Jezioro charakteryzuje się stosunkowo dobrymi cechami hydrologicznymi i zlewniowymi, 

wpływającymi korzystnie na osiągniętą podatność jeziora na degradację, odpowiadającą II 

kategorii. Jedynie cechy morfologiczne wpływają na obniżenie tej oceny. Jezioro nie było 

objęte badaniami monitoringowymi. Na podstawie cech hydromorfometrycznych 

i zlewniowych można przypuszczać, iż analizowany zbiornik cechuje się niskim obciążeniem 

substancją biogenną, lecz niekorzystnie przedstawia się podwyższona zawartość 

autochtonicznej materii organicznej. Gospodarka rybacka na jeziorze Strzyżyny jest 

prowadzona. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
- - - - - - 

Lasy  162,17 243,26 16,22 80,21 25,78 46,04 

Łąki  i pastwiska - - - - - - 

Zbiorniki wodne 40,01 - - 19,79 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 54,3 700,47 19,01 

 

74,22 53,96 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 943,73 35,22 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych - 1,74 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,07 1,74 

 

Zlewnia jeziora Strzyżyny wywiera bardzo małą presję na jakość wód jeziora. Jedynym 

zagrożeniem jest wewnętrzne wzbogacanie wód w substancję organiczną. Większa część 

ładunków biogennych dostarczana jest z opadu atmosferycznego. Cała linia brzegowa 

zbiornika posiada silnie rozbudowaną strefę buforową powstrzymującą ładunki zlewniowe. 

Turystyka piesza i rowerowa, nie stanowi zagrożenia dla jakości wód. Presja ze strony zlewni 

możne wzrosnąć, jedynie w przypadku przeprowadzenia wyrębu lasu z brakiem zachowania 

strefy buforowej, mogącego uruchomić spływ powierzchniowy materii z terenu zrębni. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Strzyżyny cechują się przypuszczalnie umiarkowanym poziomem trofii 

wód. Dominujące w zlewni, leśne użytkowanie terenu nie pozwala na dostawę materii 

allochotonicznej do wód jeziora. Stan ten, wydaje się być stabilny, o ile nie zajdą znaczące 

przekształcenia struktury i formy terenu zlewni. 
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4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

2) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

3) Przestrzegania racjonalnego z punktu widzenia ochrony zasobów wodnych sposobu 

prowadzenia gospodarki rybackiej. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Brak wskazań. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy. 
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Jezioro  STUDZIENICZNO 

ID  1445 (nr katalogowy 20346) 

ID hydrograficzne  292365219 

 

Lokalizacja: 54o04’27,4’’N, 17o32’49,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     76,31 ha 

Głębokość maks.    19,9 m 

Głębokość średnia    8,1 m 

Objętość     5,181 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  23,87 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to umiarkowanie duży, niezbyt głęboki, przepływowy zbiornik o słabo rozwiniętej 

linii brzegowej. Przez jezioro przepływa rzeka Studnica. Dopływ jej wód następuje 

od południa, odpływ w kierunku północnym. Poziom wód w jeziorze jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest słaby (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysoką produkcją biologiczną 

i słabą przezroczystością. Wody hypolimnionu były praktycznie całkowicie pozbawione tlenu. 

Poziom azotu i rozpuszczonych substancji nieorganicznych odpowiadał dobrej jakości wody. 

Podwyższony był natomiast poziom fosforu. Skład organizmów planktonowych był typowy 

dla wód umiarkowanie zanieczyszczonych (strefa β-mezosaprobowa). Zarówno wiosną, jak 

i latem, plankton był obfity i mocno zróżnicowany. Wiosną wystąpił „zakwit” okrzemkowy. 

Letni fitoplankton był bardzo liczny, a jego skład różnił się w poszczególnych częściach 

zbiornika: w rejonie dopływu składał się on głównie z okrzemek i sinic, w rejonie odpływu 

ze złotowiciowców i zielenic. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 13,9 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2,1 > II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 288 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,29 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,080 > II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 8,1 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,14 3 

Stratyfikacja wód [%] 19,6 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,1 1 

Wymiana wody (%) 200 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa 

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 23,87 km2. Otoczenie zbiornika (bufor 

1000 m) stanowią głównie tereny leśne (64%). Zajmują one przede wszystkim zachodnią 

część zlewni (graniczą z linią brzegową). Pozostałą część zlewni stanowią ugory (26%) oraz 

łąki i pastwiska (10%), które graniczą miejscami ze wschodnią linią brzegową jeziora. Nad 

zbiornikiem położona jest nie skanalizowana wieś Rybakówka. Jej zabudowania znajdują się 

w odległości 300-500 m od brzegu. Jezioro nie jest zagospodarowane rekreacyjnie 

(brak jakichkolwiek form zagospodarowania). W jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka, zarybiane jest m.in. sieją morską i szczupakiem.  Jezioro nie jest bezpośrednim, ani 

pośrednim odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Jego brzegi nie zostały 

przekształcone, są one łagodne i łatwo dostępne. Wokół jeziora zachowane są naturalne 

bufory ochronne w postaci pasa drzew i krzewów. Roślinność wynurzona zajmuje 95% 

długości linii brzegowej i jest reprezentowana głównie przez trzcinę pospolitą oraz pałkę 
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szerokolistną. Roślinność zanurzona to głównie moczarka kanadyjska, która porasta ponad 

10% powierzchni dna. Zbiornik znajduje się na obszarze objętym ochroną Natura 2000. 

Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są lasy (35% P) i ugory 

(28% P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny (26% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  363,59 545,39 36,36 64,2 25,5 35,1 

Łąki  i pastwiska 57,91 173,72 11,58 10,2 8,1 11,2 

Ugory 145,06 435,18 29,01 25,6 20,3 28,0 

Opad atmosferyczny 76,31 984,36 26,71 - 46,0 25,8 

Suma [kg/rok] 2138,64 103,66 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,136 2,80 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,136 2,80 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest słaby (II klasa wg SOJJ). Otoczenie zbiornika stanowią głównie tereny leśne (64%), 

które graniczą z całą  zachodnią linią brzegową. Ugory, łąki i pastwiska graniczą miejscami ze 

wschodnią linią brzegową jeziora. Nad zbiornikiem położona jest nie skanalizowana wieś (w 

odległości 300-500 m od brzegu). Akwen nie jest zagospodarowany rekreacyjnie. Nie jest też 

bezpośrednim, ani pośrednim odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Zbiornik znajduje 

się na obszarze objętym ochroną Natura 2000. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu 

powstającego w zlewni są lasy (35% P) i ugory (28% P). Znaczny udział ma także opad 

atmosferyczny (26% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Wobec minimalnej antropopresji w buforze 1000 m, wpływ na jezioro może mieć 

rzeka Studnica, wpływająca od południowego zachodu. Wobec tego: 
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1) rozpatrzyć możliwość podczyszczania hydrobotanicznego rzeki Studnicy przed 

ujściem do jeziora, 

2) przeprowadzić analizę operatu rybackiego w kierunku zarybiania również rybami 

planktono- i roślinożernymi. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu:  

10-12 lat. 
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Jezioro  SUSKIE WIELKIE 

ID  20437 

ID hydrograficzne 292783 

 

Lokalizacja: 53°25,1'N, 18°00.8'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     50,0 ha  

Głębokość maksymalna  3,3 m 

Głębokość średnia   1,7 m    

Objętość    863,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 4931,81 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Suskie Wielkie posiada powierzchnię 50,0 ha i objętość toni wodnej na 

poziomie 863,8 tys.m3. Zbiornik położony w dnie płytkiej rynny polodowcowej cechuje się 

silnie rozwiniętą linią brzegową o długości niespełna 5 km. Jednak morfometria dna nie jest 

tak urozmaicona. Strefa litoralu zajmuje niemal całą powierzchnię jeziora, które osiąga 

maksymalne przegłębienie wynoszące 3,3 m, zlokalizowane w środkowej części. Jezioro 

cechuje się dużą podatnością na mieszkanie wód. Oś hydrograficzną jeziora stanowi rzeka 

Sucha, odwadniające tereny wysoczyzny świeckiej. Całkowita wymiana wód w jeziorze 

Suskim Wielkim następuje 8 razy do roku, co świadczy o silnie przepływowym charakterze 

zbiornika. 
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2. Ocena jakościowa  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 1,7 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,18 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 800 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 59,6 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% grunty orne 3 

Średnia  3,6 

Kategoria IV – Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 12,59 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-leśno-

rolnicza 
0 

Średnia 1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Jezioro Suskie Wielkie nie posiada danych monitoringowych dotyczących jakości wód. Jezioro 

ze względu na niewielką głębokość, znacznie rozwiniętą linię brzegową zwiększająca 

powierzchnię kontaktu ze zlewnią oraz polimiktycznym charakterem jest bardzo podatne 

na degradację. Niepełna ocena podatności na degradację wskazuje poza kategorię. 

Gospodarka rybacka na jeziorze Suskim Wielkim jest prowadzona, a jego wody zostały 

zaliczone do typu karpiowatego. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
1916,61 17249,48 574,98 38,86 71,61 57,19 

Lasy  1804,68 2707,02 180,47 36,59 11,24 17,59 

Łąki  i pastwiska 837,49 2512,46 167,5 16,98 10,43 16,66 

Zbiorniki wodne 48,34 - - 0,98 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 324,68 974,05 64,94 6,58 4,04 6,46 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 50 645 17,5 

 

2,68 1,74 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 24088,01 1005,38 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,01 48,18 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 201 48,18 

 

W zlewni jeziora Suskiego wielkiego dominują dwa typy pokrycia terenu. Lasy zajmujące 37% 

terenu występują w postaci płatów w różnych częściach zlewni, drugi typ - grunty orne, 

zajmują pozostałe 38% terenu. Właśnie z agralnego wykorzystania gruntów pochodzi 

większa część allochtonicznej materii biogennej dostającej się do jeziora Suskiego Wielkiego, 

za pomocą skoncentrowanego spływu rzeką Suchą. W zlewni jeziora brak jest punktowych 

źródeł zanieczyszczeń. Gospodarka ściekowa jest uregulowana, a opiera się o system 

szczelnych zbiorników bezodpływowych. Strefa buforowa wokół jeziora jest silnie 

rozbudowana, szczególnie wzdłuż północno-wschodniego brzegu. Skutecznie powstrzymuje 

ona materię uruchamianą w czasie nieskoncentrowanego spływu powierzchniowego. 

Wody jeziora Suskiego Wielkiego nie są wykorzystywane do celów rekreacyjnych. 
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Ocena końcowa 

Mimo niekorzystnej podatności jeziora Suskiego Wielkiego na degradację jego wody 

charakteryzują się prawdopodobnie umiarkowanym stanem troficznym. Wynika on głównie 

z ochronnej roli bufora roślinności wokół omawianego zbiornika. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Zmiana rybackiego wykorzystania wód jeziora, w celu utrzymania stanu wód poprzez 

zmianę struktury doboru gatunkowego zarybiania, 

2) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

2) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  
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Jezioro  SZCZYTNO WIELKIE 

ID  3113 (nr katalogowy 20268) 

ID hydrograficzne  29215999 

 

Lokalizacja: 53o45’46,5’’N, 17o11’44,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     571,49 ha 

Głębokość maks.    21,4 m 

Głębokość średnia    8,0 m 

Objętość     51,763 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  503,0 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest rozległym, polodowcowym, stosunkowo głębokim zbiornikiem o stromych 

zboczach misy. Posiada wydłużony kształt, o umiarkowanie regularnej linii brzegowej, 

z wyraźnie wyodrębnionymi plosami: północnym i południowym. Rzeźba dna jest bardzo 

urozmaicona zagłębieniami i progami. Należy on do kompleksu jezior: Krępsko – Szczytno - 

Szczytno Małe – Końskie. Brda zasila jezioro w północnej jego części. Kolejnym dopływem 

jest rzeka Stopnica, która wypływa z kompleksu stawów w m-ci Rzeczenica i wpływa 

do zbiornika w środkowej jego części, od strony lewego brzegu. Dopływ z południowego-

zachodu bierze początek z terenów leśnych zlokalizowanych na południowy-zachód 

od miejscowości Gwieździn. Terenem źródliskowym dla cieku zasilającego Jez. Szczytno ze 

wschodu, są bagna i oczka zlokalizowane na północny-zachód od wsi Pawłówko (zasila on 

jezioro w części południowej). Od południa jezioro połączone jest poprzez przepust drogowy 

z Jez. Krępsko. Ciek wpadający z północnego-zachodu wypływa z lasów zlokalizowanych na 

północny-zachód od jeziora (zarośnięty o niskim przepływie). Odpływ wód z jeziora odbywa 

się w kierunku północno-wschodnim. Po przepłynięciu przez Jez. Szczytno Małe, rzeka Brda 

kieruje się dalej do jeziora Końskiego (teren podmokły w części porośnięty trzciną). 
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2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Zlewnia ma średnie 

możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg Bajkiewicz -

Grabowskiej). Stan ekologiczny wód jest słaby (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się 

stosunkowo wysoką koncentracją chlorofilu-a, jednak dobrą przezroczystością oraz niskim 

poziomem biogenów i rozpuszczonych substancji nieorganicznych. Wody hypolimnionu były 

pozbawione tlenu. Zdecydowana większość organizmów planktonu, występujących wiosną 

i latem, to przedstawiciele strefy oligo- lub β-mezosaprobowej, charakterystyczni dla wód 

czystych i nieznacznie zanieczyszczonych. Organizmy bentosowe to taksony 

charakterystyczne dla wód zanieczyszczonych. Są to organizmy odporne na brak tlenu i niski 

odczyn pH, które mogą okresowo żyć w warunkach beztlenowych. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a 31,7 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość 2,3 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC 249 I-II 

Azot ogólny 1,16 I-II 

Fosfor ogólny 0,062 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia 8,0 2 

V jez./L 2,14 2 

Stratyfikacja wód 14,8 3 

 P dno czynne/V epi.  0,08 1 

Wymiana wody (%) 300 3 

Wsp. Schindlera 9,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,14 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 
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Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 78,7 2 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,62 1 

Spadek zlewni 7,5 1 

Obszary bezodpływowe 15 3 

Typ geologiczny zlewni gliniasta 0 

Typ użytkowania zlewni leśno-rolnicza z 

zabudową 
3 

Średnia  1,9 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i zasilania jeziora 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 503 km2. Otoczenie jeziora stanowią grunty orne 

i tereny o zabudowie rozproszonej (47%) oraz lasy (49%). Pola uprawne  są w odległości 

powyżej 100 m od brzegu. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono 

zarybiane, odbywają się także połowy rekreacyjne. Brzegi akwenu są łagodne i łatwo 

dostępne. Otoczone są pasem drzew i krzewów, stanowiących naturalny bufor ochronny. 

Roślinność wodna wynurzona występuje na stosunkowo dużej powierzchni. Tworzy wzdłuż 

litoralu zwarty pas o różnej szerokości. Głównymi przedstawicielami są trzcina pospolita 

i pałka wąskolistna. Roślinność ta występuje masowo, w mniejszych i większych zatokach, 

a także wzdłuż półwyspów i wysp. W ostatnich latach nastąpiła ekspansja trzciny pospolitej 

w głąb zbiornika. Roślinność zanurzona jest stosunkowo dobrze rozwinięta i występuje do 

5 m głębokości (rogatek, osoka aloesowata i moczarka kanadyjska, która tworzy miejscami 

podwodne łąki). Dno zbiornika ma charakter mulisto-piaszczysty, z przewagą mulistego. 

Warstwa osadów posiada miąższość około 0,5 m. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków 

z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zagrożenie dla dobrej jakości wody stanowić mogą 

dopływy, do których wprowadzane są zanieczyszczenia z obiektów usytuowanych w bliższej 

lub dalszej odległości od jeziora. Zagospodarowanie zlewni jeziora zdominowane jest przez 

obiekty należące do: Spółki „POLDANOR” S.A. z siedzibą w Przechlewie, Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno-Usługowego „ROLPEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczytnie, Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ROLPAKO” z siedzibą w Pakotulsku. Duży ładunek 

biogeniczny wprowadza rzeka Brda, największy i najważniejszy dopływ jeziora. Ciek ten jest 

pośrednim odbiornikiem ścieków bytowych z miejscowości Pakotulsko. Ścieki odprowadzane 

z osiedla mieszkaniowego, z biur spółki „ROLPAKO”, oraz części socjalnej obiektów 

hodowlanych tej spółki, dopływają do trzystopniowych stawów stabilizacyjnych. Następnie, 

poprzez system rowów melioracyjnych, wpływają do rzeki Brdy. Ścieki, w ilości 28 m3/dobę, 

wprowadzane są do odbiornika zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno-prawnym. 
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Bez wymaganego pozwolenia odbywa się zrzut zanieczyszczeń z myjni sprzętu w Pakotulsku, 

należącej do ww. spółki. Ścieki te po podczyszczeniu mechanicznym, dostają się systemem 

rowów melioracyjnych do Brdy. Ścieki z wybudowania Pokrzywnica, Klęśnik, domków 

letniskowych zlokalizowanych w Rzewnicy, z ośrodka wczasowego Urzędu Gminy 

w Rzeczenicy odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych lub do kanalizacji, 

a następnie wywożone lub przepompowywane na gminną oczyszczalnię ścieków 

w Rzeczenicy (ścieki odprowadzane są do zlewni Gwdy). Likwidacji uległa Wytwórnia Wód 

znajdująca się w tej miejscowości, która we wcześniejszych latach odprowadzała ścieki 

pośrednio do jeziora. Jedyna miejscowość zlokalizowana w zlewni bezpośredniej zbiornika to 

Gwieździn. Jest to wieś częściowo skanalizowana, a odbiornikiem całości wytworzonych 

ścieków jest oczyszczalnia w Rzeczenicy. Gorzelnia zlokalizowana w miejscowości Gwieździn 

(własność spółki „ROLPAKO”) posiada pozwolenie wodno-prawne na rolnicze wykorzystanie 

wód pochłodniczych i ścieków popłucznych. W praktyce, nadmiar wód oraz ścieków w ilości 

5 m3/dobę, trafia bez uregulowań formalnoprawnych do stawów, które mają połączenie z 

dopływem jeziora. Zbiornik jest użytkowany rekreacyjnie. Najwięcej obiektów służących 

turystyce i rekreacji zlokalizowano od południowo-wschodniej strony jeziora. Stanowi ją 

głównie prywatna, zwarta, umiarkowanie liczna zabudowa rekreacyjna (Kleśnik I i Kleśnik II), 

a także ośrodek wypoczynkowy, plaża, dwa pola biwakowe i pomost drewniany, do którego 

w okresie letnim przycumowane są łódki i małe jachty. Ośrodki wczasowe funkcjonujące 

ponad 10 lat temu w praktyce nie istnieją. Domki zostały odsprzedane osobom prywatnym 

i stanowią Kleśnik I. Ścieki z obiektów Kleśnika (I, II i niewielkie wybudowanie) wywożone są 

na oczyszczalnię w Przechlewie. Fermy Pawłówko i Dobrzyń należące do spółki „POLDANOR”, 

gospodarstwo spółki „ROLPAKO” w Pakotulsku, posiadają wielkie zbiorniki bezodpływowe 

oraz laguny o dużej pojemności do gromadzenia gnojowicy, która następnie wykorzystywana 

jest do nawożenia upraw rolnych tych spółek. Także pola uprawne należące do spółki 

„ROLPEX”, znajdujące się w zlewni jeziora, nawożone są gnojowicą. Ferma Dobrzyń jest 

właścicielem kanalizacji deszczowej, która ma połączenie z bezodpływowym oczkiem 

śródpolnym znajdującym się w pobliżu jeziora. Przy budynkach gospodarstw wiejskich 

w miejscowości Pawłówko, ścieki ze zbiorników bezodpływowych wywożone są 

na oczyszczalnię w Przechlewie. Jezioro leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Okolice jezior Krępsko i Szczytno”. Dopuszczona jest żegluga na silnikach spalinowych. 

Głównym źródłem ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni są grunty orne (47% N 

i 39% P) i opad atmosferyczny (41% N i 28% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
922,55 8302,96 276,77 47,2 46,5 39,2 

Lasy  964,44 1446,7 96,44 49,3 8,1 13,6 

Łąki  i pastwiska 67,61 202,83 13,52 3,5 1,2 1,9 

Opad atmosferyczny 571,49 7372,19 200,02 100 41,3 28,3 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnie 520,03 120,45 - 2,9 17,0 

Suma [kg/rok] 17 844,67 707,2 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,103 3,03 

Ze źródeł punktowych 0,021 0,09 

Suma [g/m2rok] 0,124 3,12 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jego zlewnia ma 

średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg 

Bajkiewicz -Grabowskiej). Stan ekologiczny wód jest słaby (II klasa wg SOJJ). Otoczenie 

jeziora stanowią grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (47%) oraz lasy (49%). Pola 

uprawne  są w odległości powyżej 100 m od brzegu. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się także połowy rekreacyjne. Brzegi jeziora są 

otoczone pasem drzew i krzewów, stanowiących naturalny bufor ochronny. Roślinność 

wodna wynurzona występuje na stosunkowo dużej powierzchni. Trzcina pospolita i pałka 

wąskolistna występują masowo, w mniejszych i większych zatokach, a także wzdłuż 

półwyspów i wysp. W ostatnich latach nastąpiła ekspansja trzciny pospolitej w głąb 

zbiornika. Roślinność zanurzona jest stosunkowo dobrze rozwinięta i występuje do 5 m 

głębokości. Dno zbiornika ma charakter mulisto-piaszczysty, z przewagą mulistego. Warstwa 

osadów posiada miąższość około 0,5 m. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie. Najwięcej 

obiektów służących turystyce i rekreacji zlokalizowano od południowo-wschodniej strony 

jeziora. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Niebezpieczeństwo dla dobrej jakości wód zbiornika stanowić mogą dopływy, do których 

wprowadzane są zanieczyszczenia z obiektów usytuowanych w bliższej lub dalszej odległości 
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od jeziora. Duży ładunek biogeniczny wprowadza rzeka Brda, największy i najważniejszy 

dopływ jeziora. Ciek ten jest pośrednim odbiornikiem ścieków bytowych z miejscowości 

Pakotulsko oraz zanieczyszczeń z myjni sprzętu w Pakotulsku. Ścieki z zabudowy rekreacyjnej 

i gospodarstw wiejskich gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub bezpośrednio 

przepompowywane do oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy lub Przechlewie. Gorzelnia 

w Gwieździnie (własność spółki „ROLPAKO”) posiada pozwolenie wodno-prawne na rolnicze 

wykorzystanie wód pochłodniczych i ścieków popłucznych. W praktyce, nadmiar wód trafia 

bez uregulowań formalnoprawnych do stawów, które mają połączenie z dopływem jeziora. 

Fermy Pawłówko i Dobrzyń (należące do spółki „POLDANOR”) oraz gospodarstwo spółki 

„ROLPAKO” w Pakotulsku, posiadają wielkie zbiorniki bezodpływowe i laguny o dużej 

pojemności. Gromadzona w nich gnojowica wykorzystywana jest do nawożenia upraw 

rolnych. Pola uprawne spółki „ROLPEX”, znajdujące się w zlewni jeziora, są także nawożone 

gnojowicą. Jezioro znajduje się na obszarze objętym ochroną. 

Głównym źródłem ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni są grunty orne (47% N 

i 39% P) i opad atmosferyczny (41% N i 28% P).  

 

Geosystem jeziora, w którym niekorzystne dla jeziora warunki zlewniowe (duża 

możliwość dostarczania materii do jeziora) są równoważone przez wysoką odporność 

samego jeziora na wpływy z zewnątrz. W efekcie tempo naturalnej eutrofizacji wód 

powinno być umiarkowane). 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsiach położonych nad 

jeziorem i Brdą powyżej jeziora,  

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora w zakresie nawożenia 

i gromadzenia nawozów. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu: 

10-12 lat. 

 

Uwaga: Biorąc pod uwagę intensywną hodowlę trzody chlewnej i nawożenie 

obliczenia ładunków mogą być niedoszacowane. 
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Jezioro  SZPITALNE 

ID  20408 

ID hydrograficzne 292694 

 

Lokalizacja: 53°30,5'N, 17°51,7'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     66,4 ha  

Głębokość maksymalna  19,6 m 

Głębokość średnia   7,5 m    

Objętość    5008,7 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1267,79 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Szpitalne posiada powierzchnię 66,4 ha i objętość tonie wodnej na poziomie 

5008,7. Misa jeziorna położona jest w rynnie polodowcowej, występującej w obrębie sandru 

Brdy. Jezioro posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę dna, dochodzące do maksymalnej 

głębokości 19,6 m przegłębienia pooddzielane są wyraźnymi progami. Strefa litoralu jest 

wąska na całej długości linii brzegowej jeziora. Jezioro nie posiada stale funkcjonujących 

dopływów powierzchniowych. Jednak całkowita wymiana wody zgromadzonej w misie 

jeziornej odbywa się stosunkowo szybko, bo w ciągu dwóch lat. Fakt ten, może świadczyć 

o znaczącej składowej zasilania podziemnego. Ze względu na bliskie położenie koryta Brdy, 

możliwy jest kontakt hydrauliczny z wodami tej rzeki. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 3,6 I 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 3,5 I-II 

% O2 w hypolimnionie 6,8 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 352 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,74 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,02 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
bardzo dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 7,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,97 3 

Stratyfikacja wód [%]  10,4 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,08 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Użytk. zlewni rolniczo-leśna 0 

Średnia 0,33 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Podatność jeziora Szpitalnego na degradację odpowiada II kategorii. Ze względu na znaczącą 

głębokość jeziora w czasie lata wykształca się pełna stratyfikacja termiczno-tlenowa. 

Strefa hypolimnionu stanowi niespełna 1/3 objętości całego zbiornika i posiada ona cechy 

anoksyczne. Stan ten, o naturalnej genezie, odpowiedzialny jest za wydzielanie fosforanów 
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z osadów dennych. Niska zasobność powierzchniowych warstw wód w substancje biogenne, 

odzwierciedla się znaczną miąższością strefy fotycznej, co ma korzystny wpływ na bogate 

zbiorowiska roślinności makrofitowej występującej w strefie fitolitoralu. Ogranicza ona 

w znacznym stopniu rozwój fitoplanktonu. Wartość chlorofilu „a” osiągnięta podczas badań 

monitoringowych w 2004 roku, klasyfikuje wody jeziora Szpitalnego do bardzo dobrego 

stanu ekologicznego. Gospodarka rybacka na zbiorniku jest prowadzona, a jezioro zaliczone 

zostało do typu sielawowego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
851,03 7659,24 255,31 67,13 84,32 80,69 

Lasy  243,29 364,94 24,33 19,19 4,02 7,69 

Łąki  i pastwiska 29,09 87,26 5,82 2,29 0,96 1,84 

Zbiorniki wodne 105,89 - - 8,35 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 38,49 115,48 7,7 3,04 1,27 2,43 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 66,4 856,56 23,24 

 

9,43 7,35 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 9083,48 316,39 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,48 13,68 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,48 13,68 

 

Górny (północny) odcinek zlewni posiada silnie rolniczy charakter. Bufor w postaci zadrzwień 

zatrzymuje większość ładunku biogenów pochodzących z terenu zlewni jeziora. Dodatkowo, 

fakt okresowego prowadzenia wód w ciekach połączonych z jeziorem przemawia 

za ograniczoną zdolnością zlewni do dostawy materii do wód. Gospodarka ściekowa 

na terenie zlewni oparta jest o bezodpływowe odbiorniki ścieków. Potencjalne zagrożenie 
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dla jakości wód stanowić może ferma drobiu, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie 

jeziora. Sezonowe wykorzystanie wód jeziora Szpitalnego do rekreacji skupia się przy 

południowym brzegu jeziora, gdzie funkcjonuje plaża wraz z polem namiotowym. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Szpitalne, pomimo niekorzystnej – III kategorii wód na degradację, cechuje się 

wodami zaliczonymi do najlepszego stanu ekologicznego. Związane jest to z prawidłowym 

funkcjonowaniem ekosystemu leśnego, stanowiącego bufor przechwytujący większość 

ładunku biogenów pochodzących z rolniczo wykorzystywanych terenów zlewni. Stan ten, 

można uznać za znajdujący się w równowadze. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Zmiana rybackiego wykorzystania wód jeziora, w celu utrzymania stanu wód poprzez 

zmianę struktury doboru gatunkowego zarybiania, 

2) Przestrzeganie w gospodarce leśnej prowadzonej w zlewni bezpośredniej 

wodochronnej funkcji lasów, 

3) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz sadzowej hodowli ryb w jeziorze, 

2) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Aktualny stan jeziora jest stanem stabilnym.  
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Jezioro  ŚLEPE 

ID  20380 

ID hydrograficzne 292541 

 

Lokalizacja: 53°44,3'N, 18°03,3'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     102,86 ha  

Głębokość maksymalna  8,2 m 

Głębokość średnia   2,0 m    

Objętość    2216,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1370,62 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Ślepe (Okrągłe) o powierzchni 102,86 ha jest rzadkim zbiornikiem wodnym 

posiadającym współczynnik wydłużenia – 1,0. Na jego niemal okrągły kształt składa się linia 

brzegowa o długości ponad 5 km. Jezioro cechuje się szeroką strefą litoralu (o licznych 

płyciznach), przechodzącą łagodnie w profundal. Średnia głębokość jeziora jest niewielka 

i wynosi zaledwie 2,0 m. Cechy te jezioro Ślepe zawdzięcza swojej polodowcowej genezie. 

Maksymalne przegłębienie zlokalizowane jest w środkowej części zbiornika i wynosi 8,2 m. 

Oś hydrograficzną zlewni jeziora Okrągłęgo stanowi Bielska Struga, która w swoim górnym 

biegu nazywana jest Zwierzynką, lecz jest to ciek prowadzący wody jedynie w mokrym 

okresie roku. Dzięki temu całkowita wymiana wody w misie jeziora zachodzi niespełna w rok. 

Wahania poziomu wód jednak są dość wysokie. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 37,2 III 

ESMI 0,17 III 

Przezroczystość (SD)[m] 0,7 >II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 5,5 I-II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 243 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,3 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,06 I-II 

 Stan ekologiczny jeziora  umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,47 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,38 4 

Wymiana wody (%) 120 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 6,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,11 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-rolniczo-

leśna 
0 

Średnia  1 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

Jezioro Ślepe (Okrągłe) na podstawie badań monitoringowych z 2003 roku, odpowiada 

umiarkowanemu stanowi ekologicznemu wód. Na osiągnięty wynik decydujący wpływ miała 

wysoka produkcja biologiczna wód. Wpływa ona na znaczące ograniczenie przezroczystości 

wód, co uniemożliwia rozwój roślinności makrofitowej. Łąki ramienicy omszonej zajmują 
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niewielki procent powierzchni fitolitoralu. Pozostały procent zbiorowisk roślinnych stanowi 

pas trzciny pospolitej i pałki wąskolistnej. W porównaniu z wcześniej przeprowadzoną serią 

badań monitoringowych wody jeziora Okrągłego nie wykazują istotnych zmian jakości. Słaba 

kategoria podatności jeziora na degradację wynika z jego słabych cech morfometrycznych, 

a czynniki zlewniowe nie determinują jej wartości. Gospodarka rybacka na zbiorniku jest 

prowadzona, a jezioro zaliczone zostało do typu karpiowatego. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

  Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
52,12 469,06 15,64 3,8 11,65 7,81 

Lasy  803,86 1205,78 80,39 58,65 29,95 40,13 

Łąki  i pastwiska 226,49 679,47 45,3 16,52 16,88 22,61 

Zbiorniki wodne 162,86 - - 11,88 - - 

Środowiska podmokłe 20,75 31,12 2,07 1,51 0,77 1,04 

Ugory 104,55 313,65 20,91 7,63 7,79 10,44 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 102,86 1326,89 36 

 

32,96 17,97 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 4025,99 200,31 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,19 3,91 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,19 3,91 

 

Zlewnia jeziora Ślepego zdominowana jest przez lasy. W związku z tym ładunek biogenów 

dostarczanych z jej terenu jest stosunkowo niewielki. Dodatkowy bufor przechwytujący 

materię allochtoniczną z terenu zlewni stanowi szeroki pas trzcin otaczajcy cały zbiornik. 

Presję może wywierać jedynie zabudowa wsi Krąg, leżącej bezpośrednio nad jeziorem oraz 

sposób rybackiego wykorzystywania wód. Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Długim 
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posiada uregulowaną gospodarkę wodnościekową, toteż nie oddziaływuje on na jakość wód 

jeziora Ślepego. 

 

Ocena końcowa 

Umiarkowany stan ekologiczny osiągnięty podczas ostatnich badań monitoringowych 

jest stanem względnie stałym. Mimo niewielkiej dostawy substancji biogennych z terenu 

zlewni, jezioro posiada już dużą dawkę zakumulowaną w osadach. Polimiktyczny charakter 

misy jeziornej ułatwia autochtoniczną dostawę substancji pokarmowych dla fitoplanktonu. 

Wzrost żyzności wód ogranicza przezroczystość wód, a tym samym zmniejsza powierzchnię 

siedliskową dla makrofitowej roślinności zanurzonej. Jezioro to posiada duże predyspozycje 

do reagowania na zmiany środowiskowe, toteż potrzebny jest program ochrony wód jeziora 

Ślepego, uniemożliwiający pogorszenie obecnego stanu jakości wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Zarybianie jeziora drapieżnymi gatunkami ryb i odłowy ryb planktonożernych,  

2) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

3) Zadarnienie pasa o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej gdzie pola 

uprawne kontaktują się  z brzegiem jeziora. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 20 m od brzegu jeziora, 

2) Zakaz stosowania gnojowicy w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 

4) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na cechy morfometryczne, polimiktyczny charakter jeziora oraz osadów 

dennych stan eutrofii jest stanem stabilnym. 
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Jezioro  ŚLUZA 

ID  2493 (nr katalogowy 20356) 

ID hydrograficzne  2923679 

 

Lokalizacja: 53o55’11,0’’N, 17o29’10,2’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     76,36 ha 

Głębokość maks.    6,1 m 

Głębokość średnia    3,1m 

Objętość     2,3892 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   431,1 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro usytuowane jest w ciągu jezior: Laska, Księże, Długie i Parszczenica, 

zlokalizowanych w dolnym biegu rzeki Zbrzycy (lewobrzeżny dopływ Brdy). Roczna wymiana 

wody w zbiorniku jest bardzo wysoka. Zasilają go wody Jez. Parszczenica, odpływ stanowi 

rzeka Zbrzyca, wypływająca w kierunku południowym do Jez. Witoczno.  

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest ekstremalnie podatne na działanie czynników zewnętrznych (poza 

kategorią wg SOJJ). Decyduje o tym przede wszystkim kształt jego misy (znaczna 

powierzchnia i bardzo mała głębokość). Wpływa on na zmniejszenie naturalnej odporności 

zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni oraz na wzrost intensywności krążenia 

materii prowadzący do wzrostu produkcji biologicznej (możliwość „zakwitów”). Jest 

to zbiornik o znacznej wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia wzbogacanie ich w substancje 

organiczne i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku 

do objętości wód zbiornika jest znaczna. Cechą korzystną dla jakości wód jeziora jest 

niewielki poziom presji antropogenicznej zlewni: wody zasilające akwen są czyste, 

brak punktowych źródeł zanieczyszczeń, przewaga lasów i brak gruntów ornych w 

bezpośrednim otoczeniu jeziora. Zbiornik nie jest wykorzystywany do celów rekreacji. Stan 

ekologiczny wód zbiornika jest słaby (II klasa wg SOJJ). Charakteryzowały się one wysokim 

natlenieniem, umiarkowaną ogólną zawartością azotu i rozpuszczonych substancji 
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mineralnych oraz niskim poziomem mineralnych związków azotu i fosforu wiosną. 

O ich gorszej jakości decydował podwyższony poziom związków fosforu i wysoka produkcja 

pierwotna latem. Wiosną wody jeziora cechowała bardzo niska zawartość mineralnych 

związków biogennych azotu i fosforu, niska produkcja biologiczna i umiarkowana 

przezroczystość. Wody były dobrze wymieszane i natlenione. Latem odnotowano ponad 

czterokrotny wzrost ogólnej ilości fosforu i prawie dwukrotny wzrost azotu. Stężenie 

chlorofilu-a, niska przezroczystość wody wskazywały na wysoką produkcję pierwotną. 

Powierzchniowe warstwy wody w wyniku zachodzących procesów fotosyntezy były 

nadmiernie natlenione. Zawartość tlenu spadała jednak szybko, osiągając 6 mg O2/dm3 

na głębokości  5 m. Skład organizmów planktonowych wskazywał na dobrą jakość wód. 

Oznaczone organizmy były typowe dla wód czystych lub nieznacznie zanieczyszczonych. 

W całym sezonie limnologicznym dominowały okrzemki, które stanowiły do 98% 

organizmów roślinnych. Zróżnicowanie organizmów było raczej niewielkie wiosną i niskie 

w sezonie letnim. W stosunku do roku 1991 jakość wód akwenu nadal odpowiadała II klasie 

(wg SOJJ). Cechował je jednak intensywniejszy rozwój organizmów roślinnych. Zawierały one 

też około dwukrotnie wyższą ilość substancji organicznych rozkładalnych biologicznie, azotu 

i fosforu ogólnego oraz chlorofilu-a. Wody zbiornika były znacznie lepiej natlenione 

w warstwie przydennej, gdzie stężenie tlenu wzrosło z ilości śladowych w 1991 roku do 6,2 

mg O2/dm3 w 2003 roku. Poziom mineralnych form fosforu notowany wiosną nie zmienił się, 

prawie 3-krotnie niższe było natomiast stężenie azotu mineralnego. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 64,6 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,9 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 6,2 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 280 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,35 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,130 > II 

 Stan jeziora Słaby 

b.d.-brak danych 

 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,1 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,46 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,32 4 

Wymiana wody (%) 6700 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 176,0 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa 

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 431,1 km2. Zlewnię jeziora (bufor 

1000 m) w 83% stanowią tereny leśne, nie ma tu pól uprawnych. W rejonie odpływu, 

na południowo-zachodnim brzegu znajduje się mała miejscowość Śluza. Jezioro nie jest 

odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Nie jest też zagospodarowane turystycznie. 

Jest to zbiornik typu leszczowego. Użytkuje go Gospodarstwo Rybackie Charzykowo. Objęty 

jest ochroną prawną, ponieważ znajduje się w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 

w otulinie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” i Natura 2000. Głównym źródłem ładunków 

biogenów powstających w zlewni są tereny leśne (31% N i 47% P) oraz opad atmosferyczny 

(54% N i 33% P).  

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

5,47 49,21 1,64 1,2 2,7 2,0 

Lasy  384,63 576,95 38,46 82,9 31,5 47,1 

Łąki  i pastwiska 14,47 43,40 2,89 3,1 2,4 3,5 

Ugory 59,58 178,74 11,92 12,8 9,7 14,6 

Opad atmosferyczny 76,36 984,99 26,72 - 53,7 32,7 

Suma [kg/rok] 1833,29 81,64 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,107 2,40 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,107 2,40 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na działanie czynników zewnętrznych 

(poza kategorią wg SOJJ). Kształt jego misy wpływa na zmniejszenie naturalnej odporności 

zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni oraz na wzrost intensywności krążenia 

materii prowadzący do wzrostu produkcji biologicznej (możliwość „zakwitów”). Jest to 

zbiornik o znacznej wymianie wód w ciągu roku, co ułatwia wzbogacanie ich w substancje 

organiczne i mineralne pochodzące z obszaru zlewni. Powierzchnia zlewni w stosunku do 

objętości wód zbiornika jest znaczna. Cechą korzystną dla jakości wód jeziora jest niewielki 

poziom presji antropogenicznej zlewni: wody zasilające akwen są czyste, brak punktowych 

źródeł zanieczyszczeń, przewaga lasów i brak gruntów ornych w bezpośrednim otoczeniu 

jeziora. Zbiornik nie jest wykorzystywany do celów rekreacji, znajduje się na terenie objętym 

ochroną. Głównym źródłem ładunków biogenów powstających w zlewni są tereny leśne oraz 

opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód zbiornika jest słaby (II klasa wg SOJJ). 

W stosunku do roku 1991 jakość wód akwenu nadal odpowiadała II klasie (wg SOJJ). 

Cechował je jednak intensywniejszy rozwój organizmów roślinnych.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Działania powinny dotyczyć całego kompleksu jezior Laska, Księże, Parszczenica, 

Śluza, Długie i ze względu na stosunkowo małą antropopresję w zlewni dotyczyć ogólnych 

warunków uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Zbrzycy 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

8-10 lat 
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Jezioro  ŚWIEKATOWSKIE 

ID  20439 

ID hydrograficzne 292912 

 

Lokalizacja: 53°25,3'N, 18°05,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     56,2 ha  

Głębokość maksymalna  11,5 m 

Głębokość średnia   5,0 m    

Objętość    2843,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 966,26 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Świekatowskie o powierzchni 56,2 ha i objętości toni wodnej na poziomie 

2843,5 tys m3, leży w górnej części zlewni Strugi Kręgiel. Pod względem genetycznym należy 

do typu rynnowego. Konfiguracja form morfologicznych dna jest słabo zaznaczona, 

a najgłębsze miejsce zlokalizowane jest w północnej części misy jeziornej. Na krańcach 

jeziora strefę litoralu cechuje łagodny spadek, w przeciwieństwie do środkowej części 

zbiornika, gdzie litoral posiada zdecydowanie większe nachylenie. Jezioro Świekatowskie 

zasilane jest wodami Strugi Kręgiel, pozostałe dopływy prowadzą nieistotną w bilansie 

wodnym ilość wody. Jezioro Świekatowskie charakteryzuje się pasywnym ustrojem 

hydrologicznym. Całkowita wymiana wody w misie jeziornej następuje co około 2 lata. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 35,8 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,6 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 480 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,28 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,05 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,47 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów             

<60% grunty orne 
2 

Średnia  2,4 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 11,14 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
Pastwiskowo-leśno-

rolnicza z zabudową 
2 

Średnia  2 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 

 

Jezioro Świekatowskie cechuje się dobrą kategorią podatności na degradację. Jedynie 

długość linii brzegowej mająca kontakt ze zlewnią bezpośrednią jeziora przyjmuje 

niekorzystną wartość. W okresie letnim na jeziorze wykształca się prawidłowa stratyfikacja 

termiczno-tlenowa. Niekorzystnym zjawiskiem jest całkowite odtlenienie warstw 
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hypolimnionu, leżących poniżej 6 m. W związku z zaistnieniem warunków aerobowych nad 

dnem następowało wydzielanie fosforanów z osadów dennych. Dostawa biogenów ze źródeł 

autochtonicznych i allochtonicznych umożliwiła bujny rozwój fitoplanktonu. Wartości 

chlorofilu „a” sklasyfikowały wody jeziora Świekatowskiego w 2002 roku, zgodnie 

z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, do najgorszego stanu ekologicznego. Żyzność 

wód wpłynęła na ograniczenie zasięgu strefy fotycznej. Faktem godnym zauważenia jest 

słaba wartość wskaźników skażenia sanitarnego. Gospodarka rybacka na jeziorze jest 

prowadzona. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
584,42 5259,78 175,33 60,48 77,52 70,6 

Lasy  109,17 163,76 10,92 11,3 2,41 4,4 

Łąki  i pastwiska 170,93 512,78 34,19 17,69 7,56 13,77 

Zbiorniki wodne 60,62 - - 6,27 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 41,13 123,38 8,23 4,26 1,82 3,31 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 56,2 724,98 19,67 

 

10,69 7,92 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 6784,68 19,67 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,04 12,07 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,04 12,07 

 

 

W pokryciu zlewni jeziora Świekatowskiego dominują grunty orne. Stanowią one ponad 60% 

jej powierzchni. Z ich terenu dostarczane jest ponad 70% ładunku substancji biogennych, 

szczególnie wysoki ładunek związków azotu. Gospodarka ściekowa na terenie zlewni jest 
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uregulowana – ścieki odprowadzane są kanalizacją do oczyszczalni w Świekatowie. 

Zagrożenie stanowić może fragmentaryzacja pasa trzcin ściśle okalających linię brzegową 

jeziora. Rozwój turystyki, szczególnie w północnej części jeziora, może stanowić zagrożenie 

dla stabilizacji stanu wód. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Świekatowskie charakteryzują się wodami należącymi do najgorszego stanu 

ekologicznego. Słaba ocena wynika z dużej żyzności wód. Zaawansowany poziom trofii 

odzwierciedlają ponadto niekorzystne warunki tlenowe w warstwie naddennej wód, 

obciążenie wód substancjami biogennymi oraz niewielki zakres strefy fotycznej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą percypitacja fosforu, 

2) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 

5) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

6) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

7) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora oraz zabudowy indywidualnej bez 

podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Określenie wymagań, jakie winny spełniać wody opadowe i roztopowe dopuszczone 

do wprowadzenia do jeziora, 

2) Założenie oczyszczalni hydrobotanicznych przed ujściem ścieków opadowych 

lub roztopowych do jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat. 
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Jezioro  TRZEBIELSK 

ID  2044 (nr katalogowy 20315) 

ID hydrograficzne  2923222 

 

Lokalizacja: 53o59’37,1’’N, 17o22’29,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     65,33 ha 

Głębokość maks.    19,0 m 

Głębokość średnia    4,8 m 

Objętość     3,686 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  15,30 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to średniej wielkości, umiarkowanie głębokie jezioro wytopiskowe, 

o urozmaiconej linii brzegowej i dwoma wyspami. Odpływem jest rzeka Prądzonka (latem 

bardzo mały przepływ). Poziom wód w jeziorze jest stabilny. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest bardzo dobry, ale bliski dobrego (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się 

niską produkcją biologiczną, dobrą przezroczystością i stosunkowo niskim poziomem 

biogenów. Warstwa hypolimnionu była pozbawiona tlenu. Plankton w całym sezonie 

limnologicznym był bardzo liczny i zróżnicowany gatunkowo. Wiosną dominowały okrzemki 

typowe dla wód czystych (strefy oligosaprobowej). Letni fitoplankton składał się 

z przedstawicieli typowych dla wód czystych lub nieznacznie zanieczyszczonych (strefy oligo- 

i β-mezosaprobowej). Latem wystąpił „zakwit” spowodowany nadmiernym rozwojem sinic. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 7,3 I 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,2 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 261 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,04 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,047 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 4,8 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,68 4 

Stratyfikacja wód [%] 10,3 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,17 3 

Wymiana wody (%) bd - 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,00 

Kategoria III – jeziora jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje obszar 15,3 km2. Jego otoczenie stanowią głównie 

tereny rolnicze, a grunty orne zajmują 40% powierzchni. Na pozostałej części zlewni rosną 

lasy. Grunty orne i użytki zielone znajdują się w odległości 10 m od linii brzegowej zbiornika. 

W pobliżu zbiornika wypasane jest bydło. Zużycie nawozów sztucznych wynosi 140 kg 

NPK/ha. W otoczeniu akwenu nie ma wsi. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie. Znajduje się 

tu jedynie zwarta zabudowa rekreacyjna i dwa pola biwakowe oddalone od linii brzegowej. 

Umiarkowanie często odbywają się tu zorganizowane połowy rekreacyjne. Domki 

wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe, a zgromadzone w nich ścieki są wywożone 3 razy 

w roku do oczyszczalni. Jezioro nie ma żadnych punktowych źródeł zanieczyszczeń. Planuje 

się wybudowanie 15 domków letniskowych. Brzegi są raczej łatwo dostępne i łagodne, 

jednak miejscami strome skarpy sięgają 15 m. Roślinność wynurzona stanowi 25% długości 

linii brzegowej. Reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą. Akwen wykazuje 
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tendencję do zarastania. Roślinność zanurzona zajmuje 35% powierzchni dna. Są to głównie 

moczarka kanadyjska i ramienice. Jezioro znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego i 

obszaru Natura 2000. Objęte jest strefą ciszy. Na jednej z dwóch wysp jeziora znajduje się 

rezerwat ornitologiczny „Ostrów Trzebielski”. Głównym źródłem ładunków biogenów 

powstających w zlewni są tereny rolnicze: grunty orne, łąki i pastwiska oraz ugory. Z gruntów 

ornych i terenów o zabudowie rozproszonej pochodzi 54% N i 46% P. 

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

192,62 1733,54 57,78 39,7 53,5 46,3 

Lasy  145,36 218,03 14,54 29,9 6,7 11,7 

Łąki  i pastwiska 85,77 257,31 17,15 17,7 7,9 13,8 

Ugory 61,88 185,65 12,38 12,7 5,7 9,9 

Opad atmosferyczny 65,33 842,81 22,87 - 26,0 18,3 

Suma [kg/rok] 3237,35 124,72 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,191 4,96 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,191 4,96 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest bardzo dobry, bliski dobrego (II klasa wg SOJJ). Jego otoczenie stanowią 

głównie tereny rolnicze, a grunty orne zajmują 40% powierzchni. Grunty orne i użytki zielone 

znajdują w odległości 10 m od linii brzegowej zbiornika. Zużycie nawozów sztucznych wynosi 

140 kg NPK/ha. W otoczeniu akwenu nie ma wsi. Jezioro jest w niewielkim stopniu 

użytkowane rekreacyjnie. Domki wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe, a zgromadzone 

w nich ścieki są wywożone 3 razy w roku do oczyszczalni. Jezioro nie ma żadnych 

punktowych źródeł zanieczyszczeń. Planuje się wybudowanie 15 domków letniskowych. 

Jezioro znajduje się na terenie chronionym. Głównym źródłem ładunków biogenów 
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powstających w zlewni są tereny rolnicze: grunty orne, ugory, łąki i pastwiska. Z gruntów 

ornych i terenów o zabudowie rozproszonej pochodzi 54% N i 46% P 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Utrzymanie dotychczasowych zasad gospodarki ściekowej oraz nawożenia 

w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora (300 m). 
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Jezioro  TRZEMESZNO 

ID 2988 (nr katalogowy 20364) 

ID hydrograficzne 29239721  

 

Lokalizacja: 53o48’56,8’’N, 17o42’06,2E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    186,56 ha 

Głębokość maks.    4,8 m 

Głębokość średnia   2,1 m 

Objętość    3,8231 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 46,74 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro usytuowane jest w dorzeczu rzeki Brdy, na wysokości 121,0 m n.p.m. Jest to 

dość duży i płytki zbiornik, o wyraźnie wydłużonym kształcie i słabo rozwiniętej linii 

brzegowej. Jezioro wypełnia niezbyt głęboką, zatorfioną rynnę subglacjalną o przebiegu NW-

SE. Zasilają go dwa dopływy, uchodzące w części południowej zbiornika: wschodni z 

Jez. Człowieczek oraz południowy, wypływający z Jez. Czarnogłowie (odpływ ograniczony 

zastawką). Ciek odwadniający Jez. Trzemeszno uchodzi do południowej części Jez. 

Kosobudno. Poziom wody w zbiorniku jest stabilny (niewielkie, naturalne zmiany 

spowodowane warunkami pogodowymi). 

 

2. Ocena jakościowa 

Jest to zbiornik silnie podatny na degradację (III kategoria wg SOJJ)), przede 

wszystkim ze względu na jego niewielką średnią głębokość, brak stratyfikacji wód oraz kształt 

misy stwarzający dogodne warunki do krążenia materii i wykorzystania jej w produkcji 

biologicznej. Korzystne dla jakości wód jest natomiast zagospodarowanie zlewni 

bezpośredniej (zdecydowana dominacja terenów leśnych), umiarkowanie wysoka roczna 

wymiana wody, słabe wykorzystanie rekreacyjne i brak punktowych źródeł zanieczyszczeń 

odprowadzających ścieki do jeziora. Wody zasilające zbiornik są jednak okresowo wysoko 

obciążone fosforem i substancjami organicznymi. Zlewnia ma ograniczone możliwości 

uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 
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(grupa 1 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód jeziora jest zły (II klasa wg SOJJ). 

Charakteryzowały się one wysokim natlenieniem, niską zawartością rozpuszczonych 

substancji nieorganicznych w sezonie wiosennym, w tym mineralnych form azotu i fosforu. 

O obniżeniu jakości wód decydowała natomiast wysoka produkcja biologiczna. Jakość wód 

w całym akwenie była podobna. W rejonie odpływu notowano nieco wyższe ich natlenienie, 

niższe stężenie azotu ogólnego i substancji organicznych rozkładalnych biologicznie oraz 

chlorofilu-a. Koncentracja fosforanów w całym w sezonie badawczym utrzymywała się na 

niskim poziomie – 0,016 mg P/dm3. Wody w okresie wiosennym cechował wysoki nadmiar 

azotu w stosunku do fosforu. W okresie letnim na poszczególnych stanowiskach kontrolnych 

notowano 2-, 3-krotny wzrost ogólnej zawartości fosforu i azotu. Stężenie fosforu wynosiło 

0,140-0,150 mg P/dm3, a azotu 2,5-2,3 mg N/dm3. Produkcja biologiczna w okresie 

wiosennym była niewielka. Zawartość chlorofilu-a utrzymywała się na poziomie 9,7-

11,0 mg/m3. Przezroczystość wody sięgała 1,7 m. Latem rozwinęły się liczne sinice i zielenice, 

a stężenie chlorofilu-a w południowo-wschodniej wzrosło nawet do 183,0 mg/m3. 

Przezroczystość wody zmalała do 0,7 m. O2 nad dnem [mgO2/l]Wiosną dominowały 

okrzemki (69-78%). Część południowo-wschodnią akwenu wyróżniał wysoki wskaźnik 

różnorodności gatunkowej, a liczebność poszczególnych organizmów była umiarkowanie 

wysoka. Małe zróżnicowanie organizmów stwierdzono natomiast w rejonie odpływu. 

Oznaczono tu tylko 27 gatunków roślin, a 47% oznaczonych organizmów stanowił jeden 

przedstawiciel okrzemek. W bogatym liczebnie i gatunkowo letnim planktonie roślinnym 

dominowały sinice i zielenice, udział okrzemek obniżył się do 14-23%. W stosunku do badań 

przeprowadzonych w 1993 roku jakość wód jeziora poprawiła się z III na II klasę. W 2003 

roku wody charakteryzowały się niższym natlenieniem. Prawie o połowę spadła zawartość 

substancji organicznych, obniżył się także ogólny poziom azotu i fosforu. Sezon wiosenny 

cechowała natomiast wyższa zawartość mineralnych form substancji biogennych i chlorofilu-

a. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 84,5 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 7,3 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 209 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,61 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,100 I-II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,1 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,47 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,48 4 

Wymiana wody (%) 180 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 5,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,00 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. 

Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 10,6 1 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,18 0 

Spadek zlewni 6,1 1 

Obszary bezodpływowe 70 0 

Typ geologiczny zlewni piaszczysta z 

torfem 

2 

Typ użytkowania zlewni leśna 0 

Średnia  1,00 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku 

obszarowego i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

3. Ocena zlewniowa  

Powierzchnia zlewni całkowitej jeziora wynosi 46,74 km2. Teren zlewni w całości 

pokrywają piaski sandrowe. Zlewnia bezpośrednia jeziora poddawana jest wyjątkowo niskiej 

presji antropogenicznej. Wypełniają ją w głównej mierze obszary leśne (92%), z przewagą 

boru chrobotkowego i świeżego. Na wschodnim brzegu znajdują się zabudowania niewielkiej 

osady Giełdoń (28 osób). Zabudowania znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów 

od brzegu jeziora. Ścieki z osady gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone. 

Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Jezioro nie jest wykorzystywane do celów 

rekreacji. Roślinność wodna wynurzona zajmuje 35% długości linii brzegowej, roślinność 

zanurzona - 6% powierzchni zwierciadła wody. W jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka. Zbiornik znajduje się na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Bory Tucholskie, 

Obszar Chronionego Krajobrazu. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających 

w zlewni są lasy (33% N i 52% P) i opad atmosferyczny (62% N i 40% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 
Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  841,73 1262,6 84,17 92,4 32,6 51,5 

Łąki  i pastwiska 11,08 33,23 2,22 1,2 0,9 1,4 

Ugory 58,27 174,81 11,65 6,4 4,5 7,1 

Opad atmosferyczny 186,56 2406,67 65,30 - 62,1 40,0 

Suma [kg/rok] 3877,31 163,34 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,088 2,08 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,088 2,08 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik silnie podatny na degradację (III kategoria wg SOJJ)), przede 

wszystkim ze względu na jego niewielką średnią głębokość, brak stratyfikacji wód oraz kształt 

misy stwarzający dogodne warunki do krążenia materii i wykorzystania jej w produkcji 

biologicznej. Korzystne dla jakości wód jest natomiast zagospodarowanie zlewni 

bezpośredniej (zdecydowana dominacja terenów leśnych), umiarkowanie wysoka roczna 

wymiana wody, słabe wykorzystanie rekreacyjne i brak punktowych źródeł zanieczyszczeń 

odprowadzających ścieki do jeziora. Wody zasilające zbiornik są jednak okresowo wysoko 

obciążone fosforem. Zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku 

obszarowego i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika. Zabudowania niewielkiej 

osady znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu jeziora. Ścieki z osady 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone. Do jeziora nie są odprowadzane 

żadne ścieki. Nie jest ono wykorzystywane do celów rekreacji. Znajduje się na terenie 

Obszaru Specjalnej Ochrony Bory Tucholskie, Obszar Chronionego Krajobrazu. Głównym 

źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są lasy i opad atmosferyczny. Stan 

ekologiczny wód jeziora jest zły. W stosunku do badań przeprowadzonych w 1993 roku 

jakość wód jeziora poprawiła się (z III na II klasę wg SOJJ).  
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Geosystem, w którym występują korzystne warunki zlewniowe (zlewnia jest mało aktywna 

w dostarczaniu ładunku do zbiornika), ale sam zbiornik jest podatny na wpływy z zewnątrz. 

Eutrofizacja wód w tej grupie postępuje umiarkowanie, jednak ingerencja w warunki 

zlewniowe może dość szybko doprowadzić do wzrostu jej tempa. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Ze względu na małą antropopresję i małą wymianę wód w jeziorze zakres działań nie 

wykracza poza powszechne przestrzeganie zasad gospodarki ściekami i utrzymanie 

roślinności buforowej wzdłuż brzegu południowo-wschodniego. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

12-15 lat 
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Jezioro  TUCZNO  

ID  20271 

ID hydrograficzne  2921564 

 

Lokalizacja: 53°43`24" N, 17°19`59" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie zachodniopomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     32,07 ha 

Głębokość maks.    5,9 m 

Głębokość średnia    2,4 m 

Objętość     828,7 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  8,14 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Tuczno jest jeziorem przepływowym, położonym na cieku bez nazwy 

uchodzącym do rzeki Silnicy. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora w celu stabilizacji poziomy wody. Przy wysokości piętrzenia 0,3m 

przyrost retencji wyniesie 8,0tys. m3.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Tuczno. Zgodnie 

z informacją Urzędu Gminy w Człuchowie woda w jeziorze jest przejrzysta, dobrej jakości, 

lecz występują w jeziorze okresowe zakwity glonów. Jednakże jest to jedynie ocena 

subiektywna, gdyż brak jest danych monitoringowych dla jeziora. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,4 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,2 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 10,2 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  3,0 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

356,65 3209,81 106,99 44,05 74,58 65,41 

Lasy  388,08 582,12 38,81 47,94 13,52 23,72 

Łąki  i pastwiska 14,33 43,00 2,87 1,77 1,00 1,75 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 18,43 55,30 3,69 2,28 1,28 2,25 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 32,08 413,79 11,23 

 

9,61 6,86 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 4304,02 163,58 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,510 13,418 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,510 13,418 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 48% oraz grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 44%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku 

biogenów produkowanych w zlewni – jest to 75% azotu oraz 65% fosforu. 

Zagospodarowanie 100m strefy buforowej wokół jeziora jest jednak znacznie korzystniejsze 

– występują tu tylko lasy. 

W pobliżu jeziora znajduje się zabudowa mieszkalna, jednak nie dochodzi ona bliżej niż 200 

metrów od brzegu jeziora i oddzielona jest pasem lasu. Na jeziorze zlokalizowane jest jedno 

kąpielisko i plaża. 

 

Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Tuczno. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może 

spełniać wymagania stanu dobrego. Zdecydowanie korzystne jest tutaj zagospodarowanie 

zlewni bezpośredniej jeziora – stanowiące jego ochronę przed wpływami  zewnątrz. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Aby zapobiec pogarszaniu się stanu konieczne jest: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  WIEJSKIE 

ID  20311 

ID hydrograficzne  292322150 

 

Lokalizacja: 54o01’14,7’’N, 17o16’58,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     158,29 ha 

Głębokość maks.    9,2 m 

Głębokość średnia    5,5 m 

Objętość     9,068 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  13,16 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to dość duży i stosunkowo płytki zbiornik, wydłużony w kierunku NW-SE, 

z wyodrębnionym plosem w części północno-zachodniej. Linia brzegowa i dno zbiornika są 

mało urozmaicone. Dno jest piaszczysto muliste, miejscami kamieniste. Część brzegów jest 

stromych. Jest to akwen bezodpływowy, zasilany jedynie niewielkim okresowym ciekiem, 

odwadniającym łąki zlokalizowane na NW od miejscowości Łąkie. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Zlewnia 

ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości 

dostarczania materii do zbiornika (grupa 1 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny 

wód zbiornika jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowała podwyższona 

produkcja biologiczna. Przezroczystość oraz poziom biogenów i rozpuszczonych substancji 

nieorganicznych odpowiadały dobrej jakości wody. Dobre natlenienie wód występowało 

w całym przekroju pionowym. Skład i liczebność planktonu wskazywały na umiarkowaną 

trofię. O2 nad dnem [mgO2/l]Przewagę stanowili przedstawiciele typowi dla wód średnio 

czystych (strefy β-mezosaprobowej).  Jakość wód była podobna w całym zbiorniku. Na 

przestrzeni 14 lat jakość wód jeziora nie zmieniła się (II klasa wg SOJJ). Wzrosła jednak 
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koncentracja chlorofilu-a, co w ocenie stanu ekologicznego, przesądziło o pogorszeniu się 

wód ze stanu dobrego na umiarkowany. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 28,0 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,3 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l]nad dnem 

[mgO2/l] 

5,1 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 165 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,40 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,035 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,5 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,91 3 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,18 3 

Wymiana wody (%) 35 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,5 1 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 
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Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 3,9 0 

Typ bilansowy bezodpływowe 2 

Gęstość sieci rzecznej 0 0 

Spadek zlewni 18,6 2 

Obszary bezodpływowe 78 0 

Typ geologiczny zlewni gliniasto-piaszczysta 2 

Typ użytkowania zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,00 

Grupa  1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje obszar 13,16 km2. Bezpośrednie otoczenie zbiornika 

(bufor 1000 m) stanowią tereny użytkowane rolniczo: grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej (43%) oraz ugory (21%). Lasy zajmują 33% powierzchni. Jezioro położone jest w 

niecce otoczonej częściowo gruntami ornymi. Kompleks lasów zajmuje północno-wschodnią, 

wschodnią i południowo-wschodnią część zlewni akwenu. Bezpośrednio nad północnym 

brzegiem usytuowana jest duża, nie skanalizowana, letniskowa wieś Łąkie (300 

mieszkańców). Część jej zabudowań jest rozproszona na wschód i na zachód od wsi. 

Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki ze źródeł punktowych. Ścieki bytowo-

gospodarcze gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię 

w Osusznicy. Teren zlewni bezpośredniej wykorzystywany jest rekreacyjnie. We wsi na 

prywatnych posesjach rozbijane są namioty. Trwała zabudowa letniskowa skupiona jest 

głównie w dwóch kompleksach zlokalizowanych po wschodniej stronie zbiornika. Domy 

posiadają własne studnie i zbiorniki bezodpływowe na ścieki. Zorganizowane gminne pole 

namiotowe na około 30 miejsc, z plażą i pomostem, zajmuje teren półwyspu we wschodniej 

części jeziora, poniżej kompleksu domków (brak ujęcia wodnego i kanalizacji, prowizoryczne 

toalety). Brzegi jeziora są porośnięte olchą i wierzbą, rozwój roślinności wynurzonej jest 

ograniczony. Najczęściej jest to pałka wodna, rzadziej sitowie i trzcina pospolita. Dno porasta 

głównie wywłócznik skrętoległy, w zacisznych miejscach także rdestnica pływająca. 

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, odłowy są sporadyczne. W ostatnich latach 

jezioro zostało zarybione narybkiem lina, płoci i leszcza. Jezioro położone jest na północnym 

krańcu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Fragment Borów Tucholskich. Jest jeziorem 

lobeliowym. Głównym źródłem ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni są grunty 

orne i tereny o zabudowie rozproszonej (46% N i 43% P), a także opad atmosferyczny (40% N 

i 31% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

254,51 2290,61 76,35 43,4 45,5 42,7 

Lasy  193,15 289,73 19,32 33,0 5,8 10,8 

Łąki  i pastwiska 18,25 54,75 3,65 3,1 1,1 2,0 

Ugory 120,17 360,51 24,03 20,5 7,2 13,4 

Opad atmosferyczny 158,29 2041,93 55,40 - 40,5 31,0 

Suma [kg/rok] 5037,53 178,75 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,113 3,18 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,113 3,18 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Zlewnia 

ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości 

dostarczania materii do zbiornika. Stan ekologiczny jego wód jest umiarkowany. 

Na przestrzeni 14 lat jakość wód jeziora wg SOJJ nie zmieniła się (II klasa). Pogorszył się 

natomiast ich stan ekologiczny (z dobrego na umiarkowany), o czym przesądził wzrost 

koncentracji chlorofilu-a. Bezpośrednie otoczenie zbiornika to grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej (43%) oraz ugory (21%). Jezioro położone jest w niecce otoczonej 

częściowo gruntami ornymi. Kompleks lasów zajmuje północno-wschodnią, wschodnią 

i południowo-wschodnią część zlewni akwenu (33%). Bezpośrednio nad północnym brzegiem 

usytuowana jest duża, nie skanalizowana, letniskowa wieś. Jej zabudowa rozciąga się na 

znacznej długości linii brzegowej. Teren zlewni bezpośredniej wykorzystywany jest 

rekreacyjnie. Trwała zabudowa letniskowa skupiona jest głównie w dwóch kompleksach 

zlokalizowanych po wschodniej stronie zbiornika. Jest tu także zorganizowane pole 

namiotowe. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Ścieki 

z gospodarstw i zabudowy rekreacyjnej wywożone są na oczyszczalnię w Osusznicy. 

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, było ono ostatnio zarybiane, odłowy są 

sporadyczne. Akwen położony jest na terenie chronionym. Głównym źródłem ładunku azotu 
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i fosforu powstającego w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej, a także 

opad atmosferyczny.  

 

Zarówno cechy naturalne samego zbiornika jak i jego zlewni nie sprzyjają szybkiej 

eutrofizacji wód: jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz, a jego zlewnia mało aktywna 

w dostawie ładunków obszarowych do zbiornika. System ten ma więc szansę utrzymania 

trofii wód jeziora na niskim poziomie. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i letniskowej.    

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

5-6 lat 
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Jezioro  WIERZCHUCIŃSKIE MAŁE 

ID  20425 

ID hydrograficzne 2927671 

 

Lokalizacja: 53°16,3'N, 17°47,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     52,3 ha  

Głębokość maksymalna  12,7 m 

Głębokość średnia   5,4 m    

Objętość    2850,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 14359,19 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Wierzchucińskie Małe o powierzchni 52,3 ha położone jest w początkowym 

odcinku rynny subglacjalnej powstałej w czasie procesów egzaracyjnych w czasie ostatniego 

zlodowacenia. Zbiorniki ten zasilany jest wodami Krówki, odprowadzającej wody z tereny 

wysoczyzny krajeńskiej przez system jezior położonych powyżej jeziora Wierzchucińskiego 

Małego. Całkowita wymiana wód w misie jeziora następuje w bardzo krótkim czasie – około 

44 dni, co oznacza jego silnie przepływowy charakter. Linia brzegowa omawianego zbiornika 

jest bardzo urozmaicona. Płytsze odcinki krańcowe jeziora cechują się łagodnym spadkiem 

litoralu. Brzegi środkowej części misy jeziornej charakteryzują się dużym nachyleniem, 

osiągając maksymalną głębokość 12,7 m. Wahania poziomu wód jeziora obserwowane są 

w okresach wzmożonego spływu powierzchniowego wód roztopowych. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 7,6 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 670 >II 

Azot ogólny  [mg N/l] 3,39 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,04 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,4 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,51 4 

Stratyfikacja wód [%] 38 1 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,18 3 

Wymiana wody (%) 850 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 50,7 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 9,14 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni rolnicza 2 

Średnia  1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i zasilania jeziora 

 

 

Cechy zlewniowe, hydrograficzne i morfometryczne kwalifikują jezioro Wierzchucińskie Małe 

do słabej – III kategorii podatności na degradację. Jezioro objęte było badaniami 

monitoringowymi w 2002 roku. Mimo produktywności biologicznej na stosunkowo niskim 

poziomie, odpowiadającej II klasie jakości, ocena stanu ekologicznego została obniżona do 
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stanu umiarkowanego. Decydujący wpływ na obniżenie oceny miały niekorzystne warunki 

tlenowe w warstwie naddennej wód, obciążenie epilimnionu związkami azotu oraz 

podwyższone wartości przewodnictwa elektrolitycznego. Warunki sanitarne nie wzbudzały 

zastrzeżeń. Jakość wód jeziora w porównaniu z poprzednimi badaniami przeprowadzonymi 

w 1978 roku nie uległy zmianie. Gospodarka rybacka na jeziorze jest prowadzona, a jego 

wody zostały zaliczone do typu leszczowego. 

 
3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 
zabudowie rozproszonej 

10855,83 97702,51 3256,75 75,6 91,29 78,02 

Lasy  2080,42 3120,62 208,04 14,49 2,92 4,98 

Łąki  i pastwiska 877,71 2633,14 175,54 6,11 2,46 4,21 

Zbiorniki wodne 240,23 - - 1,67 - - 

Środowiska podmokłe 62,16 93,24 6,22 0,43 0,09 0,15 

Ugory 242,84 728,52 48,57 1,69 0,68 1,16 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 52,3 674,67 18,31 

 

0,63 0,44 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 2074,5 461 1,94 11,04 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 107027,2 4174,42 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 7,1 200,67 

Ze źródeł punktowych 0,88 3,97 

Suma [g/m2rok] 7,98 204,64 

 

Zlewnia jeziora Wierzchucińskiego Małego zdominowana jest przez grunty orne, które 

zajmują ponad 75% jej powierzchni. Lasy, pokrywające niespełna 15% powierzchni zlewni 

występują w postaci płatów, głównie na jej krańcach. Główną presję na jakość wód jeziora 

stanowi agralne wykorzystanie terenu, z którego pochodzi ponad 90% ładunku azotu 

i niespełna 80% ładunku fosforu. Dostaje się on do misy jeziora, przede wszystkim 

w skoncentrowanym spływie wód rzeką Krówką.  Na terenie zlewni istnieje kilka miejsc 
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poboru czwartorzędowych wód podziemnych oraz zewidencjonowany zrzut ścieków 

popłucznych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wierzchucińskiego Małego. Wokół jeziora 

funkcjonuje zwarta strefa buforowa roślinności, eliminująca wpływ ładunków 

allochtonicznych, dostarczanych w czasie funkcjonowania spływu powierzchniowego. 

Rekreacyjne wykorzystanie wód jeziora Wierzchucińskiego Małego występuje w bardzo 

ograniczonym stopniu. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Wierzchucińskiego Małego cechują się wysokim stanem trofii. Wpływa 

on na słabą ocenę końcową jakości wód jeziora, odpowiadającą umiarkowanemu stanowi 

ekologicznemu. Presja wywierana przez zlewnię potęgowana jest słabymi zdolnościami 

odpornościowymi jeziora na degradację. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Zalecaną metodą percypitacja fosforu, 

2) W sposobach prowadzenia upraw w zlewni bezpośredniej uwzględnić konieczność 

stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, rośliny 

wieloletnie oraz poplony i międzyplony, 

3) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności). 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz lokalizowania nowych gospodarstw chowu lub  hodowli zwierząt wymagających 

pozwolenia zintegrowanego  w zlewni bezpośredniej jeziora, 

2) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 100 m od brzegu jeziora, 

3) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności wraz z wdrożeniem działań ochronnych w zlewni bezpośredniej 

pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-15 lat.     
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Jezioro  WITOCZNO 

ID  2681 (nr katalogowy 20323) 

ID hydrograficzne  29237 

 

Lokalizacja: 53o52’31,7’’N, 17o30’47,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brda (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     96,37 ha 

Głębokość maks.    6,8 m 

Głębokość średnia    4,3 m 

Objętość     4,342 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  47,89 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to stosunkowo nieduży, przepływowy zbiornik w zlewni rzeki Brdy. Należy 

do rynnowych jezior polodowcowych o przebiegu południkowym. Jego kształt jest owalny, 

linia brzegowa słabo urozmaicona. Dno jest płaskie, w niewielkim stopniu zróżnicowane, 

piaszczysto-kamieniste i na znacznej powierzchni pokryte mułem. Przez jezioro przepływa 

rzeka Brda. Wypływa ona z Jez. Karsińskiego i po 3 km zasila akwen od strony południowej. 

Odpływa ze wschodniej części zbiornika. Od północy jezioro zasilają wody rzeki Zbrzycy. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest słaby (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysoką produkcją 

biologiczną, dobrą przezroczystością i stosunkowo niskim poziomem biogenów. Skład 

i liczebność planktonu były typowe dla wód w niewielkim stopniu zanieczyszczonych (strefa 

β mezosaprobowa). W ciągu 10 lat klasa czystości wód wg SOJJ nie zmieniła się (II klasa), 

jednak praktycznie jakość wód uległa obniżeniu o jedną klasę (z pogranicza I/II na II/III klasę). 

Wzrosła produkcja biologiczna, znacznie podniósł się poziom chlorofilu-a, a ocena stanu 

ekologicznego wód jeziora uległa obniżeniu z dobrego na słaby. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 50,4 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,7 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 7,0 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 295 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,97 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,107 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 4,3 3 

V jez./L [tys.m3/m] 1,02 3 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,23 3 

Wymiana wody (%) 7200 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 382,7 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,14 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 47,9 km2. Otoczenie jeziora stanowią 

głównie lasy (66%), pozostała część zlewni to tereny rolnicze (grunty orne – 9%).  

Nad jeziorem, w bliskim jego otoczeniu (w zlewniach dopływów i w rejonie odpływu) 

zlokalizowane są wsie: Zbrzyca (dorzecze Zbrzycy), Kamionka (rejon odpływu z jeziora) 

i Swornegacie (odpływ Brdy z Jez. Karsińskiego). Nad jeziorem rozlokowane są pojedyncze 

zabudowania gospodarcze należące do m-ci Zbrzyca i Kamionka (zbiorniki na ścieki). Jezioro 

jest wykorzystywane do celów rekreacji. Na zachodnim brzegu znajduje się niewielka Stanica 

Wodna PTTK, przystań i pole namiotowe (ścieki pompowane są kanalizacją do oczyszczalni). 

Wzdłuż brzegu jeziora, między stanicą a wsią Zbrzyca, ciągnie się pas działek rekreacyjnych. 

Są na nich przeważnie liczne przyczepy kempingowe i namioty. Na kilku z nich znajdują się 

skanalizowane murowane domy rekreacyjne. W części zabudowań wiejskich powstały 

kwatery agroturystyczne. Jezioro nie jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków ze źródeł 
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punktowych. Jest natomiast pośrednim (przez rzekę Brdę) odbiorcą ścieków z mechaniczno-

biologicznej (z usuwaniem biogenów) oczyszczalni w m-ci Swornegacie (zmodernizowanej 

w 2010 roku). Zrzut ścieków znajduje się w odległości 0,5 km od jeziora. Brzegi otaczające 

akwen są strome. Roślinność wynurzona występuje głównie wzdłuż brzegów tworząc zwarty 

pas, tylko miejscami brzeg nie jest zarośnięty. Są to głównie: trzcina pospolita, pałka 

szerokolistna, sitowie i tatarak zwyczajny. Najwięcej trzciny znajduje się w południowej 

i wschodniej części akwenu. Roślinność zanurzona sięga do 3 m głębokości i tworzy w wielu 

miejscach zwarte podwodne łąki (moczarka kanadyjska, ramienica, rzadziej wywłócznik 

okółkowy). Na jeziorze jest prowadzona gospodarka rybacka, było ono zarybiane narybkiem 

węgorza i sandacza. Akwen leży w centralnej części  Zaborskiego Parku Krajobrazowego 

i został objęty strefą ciszy. Ładunek materii biogennej pochodzi głównie ze źródeł 

punktowych (50% N i 82% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

52,80 475,16 15,84 9,3 8,8 2,5 

Lasy  372,35 558,52 37,23 65,9 10,4 5,8 

Łąki  i pastwiska 56,17 168,51 11,23 9,9 3,1 1,7 

Ugory 83,37 250,11 16,67 14,8 4,6 2,6 

Opad atmosferyczny 96,37 1243,14 33,73 - 23,0 5,2 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia w Swornychgaciach 2 702,0 528,2 - 50,1 82,2 

Suma [kg/rok] 5 397,4 642,9 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,119 2,8 

Ze źródeł punktowych 0,548 2,8 

Suma [g/m2rok] 0,667 5,6 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest słaby (II klasa wg SOJJ). W ciągu 10 lat klasa czystości wód wg SOJJ nie zmieniła 

się (II klasa), jednak praktycznie jakość wód uległa obniżeniu o jedną klasę (z pogranicza I/II 

na II/III klasę). Otoczenie jeziora stanowią głównie lasy (66%), pozostała część zlewni 

to tereny rolnicze (grunty orne – 9%). Nad jeziorem, w bliskim jego otoczeniu, zlokalizowane 

są trzy wsie. Jezioro jest dość intensywnie wykorzystywane do celów rekreacji. Wzdłuż 

brzegu jeziora ciągnie się pas działek rekreacyjnych. Na kilku z nich znajdują się 

skanalizowane murowane domy rekreacyjne. W części zabudowań wiejskich powstały 

kwatery agroturystyczne. Jezioro nie jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków ze źródeł 

punktowych. Jest natomiast pośrednim (przez rzekę Brdę) odbiorcą ścieków z mechaniczno-

biologicznej (z usuwaniem biogenów) oczyszczalni w m-ci Swornegacie. Zrzut ścieków 

znajduje się w odległości 0,5 km od jeziora. Na jeziorze jest prowadzona gospodarka rybacka, 

było ono zarybiane narybkiem węgorza i sandacza. Akwen leży na terenie chronionym. 

Ładunek materii biogennej pochodzi głównie ze źródeł punktowych (50% N i 82% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) zakończenie skanalizowania miejscowości w pobliżu jeziora i modernizacji OŚ we wsi 

Swornegacie, 

2) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej, letniskowej w tym biwaków. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

 Brak ocen szacunkowych. 
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Jezioro  ZAMARTE 

ID  20400 

ID hydrograficzne 2926152 

 

Lokalizacja: 53°36,6'N, 17°30,0'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     53,3 ha  

Głębokość maksymalna  10,4 m 

Głębokość średnia   5,5 m    

Objętość    2915,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 4672,2 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Zamarte posiada powierzchnię 53,3 ha. Położone jest na wysoczyźnie 

krajeńskiej w dnie rynny polodowcowej. Jezioro dzieli się na dwie zróżnicowane 

morfometrycznie części. Północna – szersza rynna, cechuje się mniej zróżnicowaną linią 

brzegową od południowej, węższej rynny. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 10,4 m. 

Strefa litoralu jest wąska i stroma. Jezioro zasilane jest przez dopływ powierzchniowy 

zbierający wody w górnej części zlewni Kamionki. Wymiana wód w jeziorze następuje trzy 

razy do roku, co jest wartością niekorzystną. Zmiany poziomów wód obserwowane są w 

miesiącach o wzmożonym spływie powierzchniowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 6,5 I 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,1 >II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 391 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,06 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,27 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
słaby 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,5 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,57 4 

Stratyfikacja wód [%]  10,7 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,12 2 

Wymiana wody (%) 300 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 16 3 

Zagosp. zlewni bezp. <60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 12,36 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia 1,67 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

 

Monitoring jakości wód jeziora Zamartego przeprowadzony został w 1992 roku. Ocena stanu 

ekologicznego na podstawie wartości wskaźnika chlorofilu „a” jest nieprecyzyjna. Przyjmuje 

on wartość odpowiadającą I klasie czystości, jednak obciążenie wód związkami azotu i 

fosforu oraz słabe warunki fotyczne i tlenowe powodują obniżenie ostatecznej klasyfikacji do 
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stanu słabego. Jedynie zawartość rozpuszczonych soli mineralnych odpowiada lepszemu 

stanowi wód. Warunki zlewniowe i hydrologiczne odpowiadają III kategorii podatności na 

degradację. Gospodarka rybacka w wodach jeziora Zamartego jest prowadzona. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

4065,42 36588,79 1219,63 87,01 95,24 92,79 

Lasy  327,62 491,43 32,76 7,01 1,28 2,49 

Łąki  i pastwiska 50,09 150,28 10,02 1,07 0,39 0,76 

Zbiorniki wodne 62,67 - - 1,34 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 166,4 499,2 33,28 3,56 1,3 2,53 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 53,3 687,57 18,66 

 

1,79 1,42 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 38417,27 1314,34 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,47 72,08 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 2,47 72,08 

 

Zlewnia jeziora Zamartego zdominowana jest przez grunty orne (87%). Tereny pokryte 

lasami zajmują 7% powierzchni i zlokalizowane są jedynie w okolicach zlewni bezpośredniej 

jeziora. Presja ze strony rolniczego wykorzystania zlewni całkowitej jest znacząca, jednak jej 

wpływ na jezioro jest ograniczany przez kompleks leśny występujący w zlewni bezpośredniej. 

Za zaawansowany stan trofii jeziora odpowiedzialna była dostawa ładunków biogennych 

wprowadzanych wraz ze ściekami z gorzelni zlokalizowanej w miejscowości Zamarte. 

Dostawa materii allochtonicznej odbywa się głównie poprzez skoncentrowane dopływy 

jeziora. Wąski litoral uniemożliwił rozwój roślinności wodnej brzegowej i zanurzonej. 
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W południowej części zlewni znajduje się ujęcie wód czwartorzędowych do gospodarczego 

wykorzystania. Turystyczne wykorzystanie wód jeziora Zamartego jest znikome, istnieje 

jedynie „dzika plaża” w południowej części misy zbiornika. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Zamarte charakteryzuje się wodami odpowiadającymi słabemu stanowi 

ekologicznemu. Niekorzystna ocena wynika z silnej presji, która miała miejsce ze strony 

gospodarki ściekowej w otoczeniu jeziora. Dawka substancji allochtonicznej dostającej się do 

misy jeziora doprowadziła wody jeziora Zamartego do stanu silnie eutroficznego. Należy 

przedsięwziąć działania powstrzymujące postępujący proces eutrofizacji wód. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Degradacja jakości wód spowodowana została wieloletnim wprowadzaniem ścieków 

z gorzelni w Zamartem. Pomimo odcięcia zrzutu zanieczyszczeń, stan jeziora nie uległ 

poprawie. Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Najkorzystniejszą metodą jest 

inaktywacja związków fosforu w osadach dennych i/lub ich częściowe usunięcie.  

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Brak wskazań. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż             

 za 10-15 lat.     
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Jezioro  ŻALIŃSKIE 

ID  20388 

ID hydrograficzne 292561 

 

Lokalizacja: 53°36,8'N, 17°45,6'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     50,5 ha  

Głębokość maksymalna  5,5 m 

Głębokość średnia   2,8 m    

Objętość    1417,0 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1303,72 ha 

Typ abiotyczny   2b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Żalińskie posiada powierzchnię 50,5 ha i objętość toni wodnej na poziomie 

1417,0 tys.m3. Południkowo wydłużona rynna jeziorna posiada długość 2230 m, przy 

szerokości wynoszącej jedynie 310 m. Największe przegłębienie (5,5 m) zlokalizowane jest 

w środkowej części jeziora. Strefa litoralu cechuje się małym spadkiem, a dno zbiornika jest 

bardzo słabo zróżnicowane morfometrycznie. Przez jezioro Żalińskie przepływa rzeka Kicz, 

mająca swe źródła w górnej części zlewni. Tuż przed ujściem do omawianego jeziora 

przepływa ona przez niewielki zbiornik wodny. Całkowita wymiana wody retencjonowanej 

w jeziorze następuje co 1,5 roku, w niewielkie wahania poziomu wód obserwowane są 

głównie w czasie roztopów wiosennych, co świadczy o intensywnym spływie 

powierzchniowym wód z terenu zlewni. 
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2. Ocena jakościowa  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 2,8 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,28 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 160 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 8,3 2 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów               

<60% grunty orne 
2 

Średnia  2,8 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 11,33 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-leśno-

rolnicza 
0 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Jezioro Żalińskie nie posiada danych monitoringowych. Niepełna ocena wskaźników 

morfometrycznych, hydrologicznych i zlewniowych, wskazuje na dużą podatność jeziora 

Żalińskiego na degradację. Szczególnie niekorzystnie przedstawiają się wskaźniki 

morfometryczne. Niewielka głębokość zbiornika wpływa na jego polimiktyczny charakter. 

Proces wielokrotnego mieszania się wód w całej objętości, wpływa na naprzemienne 

uruchamianie i akumulowanie materii allochtonicznej napływającej z terenu zlewni jeziora. 

Dodatkową presję na jakość wód jeziora Żalińskiego przez dłuższy czas, wywierała gorzelnia 

położona w miejscowości Żalno, odprowadzająca ścieki bezpośrednio do jeziora. Gospodarka 

rybacka na jeziorze Żalińskim jest prowadzona, a jego wody zostały zaklasyfikowane do typu 

karpiowatego. 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

825 
 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
936,12 8425,05 280,83 71,8 80,67 59,83 

Lasy  114,91 172,37 11,49 8,81 1,65 2,45 

Łąki  i pastwiska 123,17 369,51 24,63 9,45 3,54 5,25 

Zbiorniki wodne 53,91 - - 4,14 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 75,61 226,82 15,12 5,8 2,17 3,22 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 50,5 651,45 17,68 

 

6,24 3,77 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła 598,13 119,63 5,73 25,49 

Suma [kg/rok] 10443,33 469,38 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,69 19,5 

Ze źródeł punktowych 0,24 1,18 

Suma [g/m2rok] 0,93 20,68 

 

Zlewnia całkowita jeziora Żalińskiego zdominowana jest przez grunty orne, zajmujące  około 

72% jej powierzchni. Uprawa gleb cechuje się wysoką intensywnością. Stanowi to decydujące 

źródło obciążenia wód jeziora allochtoniczną materią biogenną. Wąska strefa buforowa 

roślinności nie jest w stanie przechwycić całego ładunku materii dostarczanej w czasie 

uruchamiania wiosennych spływów powierzchniowych. Przez wiele lat, dodatkową silną 

presję wywierały ścieki dostarczane do wód jeziora z gorzelni w Żalnie, położonej 

w bezpośredniej sąsiedztwie jeziora. Uregulowana gospodarka ściekowa na terenie zlewni 

opiera się o system zbiorników bezodpływowych. Gospodarstwa agroturystyczne stanowią 

bazę noclegową dla turystycznego wykorzystywania wód jeziora. 
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Ocena końcowa 

Wody jeziora Żalińskiego cechują się wysokim stanem trofii. Za ten stan odpowiada 

znacząca dostawa materii allochtonicznej z terenu zlewni oraz wieloletnia presja ze strony 

gorzeli w Żalnie. Dodatkowo zły stan trofii intensyfikuje polimiktyczny charakter wód 

wpływający na przyśpieszony obieg materii w misie zbiornika. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Degradacja jakości wód spowodowana została wieloletnim wprowadzaniem ścieków 

z gorzelni w Żalnie. Pomimo odcięcia zrzutu zanieczyszczeń, stan jeziora nie uległ poprawie. 

Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Najkorzystniejszą metodą jest inaktywacja 

związków fosforu w osadach dennych i/lub ich częściowe usunięcie.  

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Brak wskazań. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-

15 lat. 
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Zbiornik  KORONOWO  

ID  40061 

ID hydrograficzne - 292799  

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), bezpośrednio na rzece Brdzie, w obszarze RZGW Gdańsk. 

Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie kujawsko-

pomorskim, ok. 25 km na północ od Bydgoszczy.  

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik Koronowo jest eksploatowany do celów energetycznych od prawie 50 lat. 

Budowa zbiornika trwała od 1956 do 1960 roku, a elektrownię oddano do pełnej eksploatacji 

w lipcu 1961 roku. Właścicielem zbiornika jest Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. 

Zbiornik jest również wykorzystywany do celów rekreacyjnych, przy jego brzegach 

usytuowanych jest wiele przystani i ośrodków wczasowych. 

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik Koronowo, będący przepływowym zbiornikiem retencyjnym z kanałem 

lateralnym, powstał przez usytuowanie zapory ziemnej w kilometrze 49,155 rzeki Brdy. Kanał 

lateralny o długości ok. 10 km, położony jest na południe od zbiornika i biegnie w kierunku 

południkowym równolegle do koryta Brdy. Poziomy piętrzenia zawierają się w przedziale 

80 m n.p.m. (minimalny roboczy poziom piętrzenia) do 82 m n.p.m. (górny dopuszczalny 

poziom piętrzenia w warunkach wyjątkowych - awaria elektrowni, przejście fali 

powodziowej). Maksymalny roboczy poziom piętrzenia to 81,5 m n.p.m.. Powierzchnia 

zbiornika w warunkach normalnych wynosi 1106 ha, objętość 72,2 mln m3, powierzchnia 

zlewni całkowitej 4096,2 km2, a długość linii brzegowej zbiornika 109,5 km. 
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4. Ocena stanu zbiornika 

Analizę jakości wód zbiornika Koronowo przeprowadzono w 2002 roku w 9 punktach 

pomiarowo-kontrolnych (ppk). 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  zbiornika wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

Rok 2002 st 1 2002 st 2 2002 st 3 2002 st 4 2002 st 5 

Wskaźniki Wartość Klasa Wartość Klasa Wartość Klasa Wartość Klasa Wartość Klasa 

Chlorofil-a 

(µg/l) 
15 III 36,4 V 47,5 V 40,1 V 33,3 V 

Przezroczystość 

(m) 
1,3 >II 1,4 >II 1,5 >II 1,7 >II 2,6 I-II 

Przewodność 

w 20oC (µS/cm) 
331 I-II 331 I-II 350 I-II 354 I-II 359 I-II 

Średnie 

nasycenie 

hypolimnionu 

tlenem  

- - -   - - - - - - 

Azot ogólny 

(mgN/l) 
1,76 I-II 1,76 I-II 1,91 I-II 1,76 I-II 1,7 I-II 

Fosfor ogólny 

(mgP/l) 
0,125 >II 0,115 >II 0,123 >II 0,103 >II 0,095 >II 

Stan zbiornika Umiarkowany Zły Zły Zły Zły 

 

 

Stan ekologiczny  zbiornika wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

Rok 2002 st 6 2002 st 7 2002 st 8 2002 st 9 

Wskaźniki Wartość  Klasa Wartość  Klasa Wartość  Klasa Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 30,9 IV 19,25 III 21,1 IV 23,25 IV 

Przezroczystość (m) 2,1 I-II 2,2 I-II 1,1 >II 1,0 >II 

Przewodność w 20oC 

(µS/cm) 
359 I-II 359 I-II 574 I-II 575 I-II 

Średnie nasycenie 

hypolimnionu tlenem  
- - - - - - - - 

Azot ogólny (mgN/l) 1,91 I-II 1,86 I-II 2,12 >II 2,92 >II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,12 >II 0,105 >II 0,187 >II 0,137 >II 

Stan zbiornika Słaby Umiarkowany Słaby Słaby 
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Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała, 

w obrębie której zlokalizowany jest Zb. Koronowo, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany 

z uwagi na brak monitoringu w odpowiednim zakresie. 

 

Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia (m) 6,53 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,7 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 56,9 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,75 

Kategoria III – Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
6 0 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – Zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

Wyniki monitoringu wód zbiornika Koronowo w 2002 roku wskazywały na stan słaby/zły, 

w dwóch ppk obserwujemy stan umiarkowany. Na podstawie wskaźników 

morfometrycznych oszacowano podatność zbiornika na degradację oraz wpływ zlewni na 

uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. Zbiornik jest bardzo podatny na degradację o zlewni 

charakteryzującej się ograniczoną możliwością uruchamiania ładunku i brakiem możliwości 

dostarczania go do zbiornika. 
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5. Ocena zlewniowa i występujące presje 

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami 

powstającymi w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok): 

� powstajce w zlewni całkowitej w zależności od sposobu jej użytkowania (źródła 

obszarowe)  

� dostające się do zbiornika z opadem 

� z punktowych źródeł zanieczyszczeń odprowadzane bezpośrednio do zbiornika. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
156328,51 1406956,58 46898,55 38,2 75 62 

Lasy  196378,42 294567,64 19637,84 48,0 16 26 

Łąki  i pastwiska 27253,85 122642,33 5450,77 6,7 6 7 

Środowiska podmokłe 944,54 1416,8 94,5 0,2 0,1 0,1 

Ugory 14726,04 44178,11 2945,21 3,6 2,3 3,9 

Zabudowa zwarta 686,97 4 121,81 618,27 0,2 0,2 0,8 

Opad atmosferyczny 1106,36 14272,05 387,23 

 

1 0,5 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie - zrzuty do zbiornika 0,00 0,00 0 0 

Inne źródła - zrzuty do zbiornika - - - - 

Suma [kg/rok] 1888155 76032 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  6,87 170,66 

Ze źródeł punktowych – jedynie 

zrzuty bezpośrednie do zbiornika 
0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 6,87 170,66 

 

Wartości zawarte w powyższej tabeli dot. źródeł obszarowych, z uwagi na bardzo dużą 

zlewnię zbiornika (4096,2 km2) przyjmują znaczne wartości, w praktyce jednak należy 

uwzględnić, iż są to ładunki wytworzone w zlewni całkowitej, z których tylko pewna część 

trafia do zbiornika.   

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział terenów leśnych (48%), 

znaczący jest również udział gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (38,2%). 

Największa ilość N i P generowana przez zlewnię pochodzi z gruntów ornych i terenów 
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o zabudowie rozproszonej (75% N i 62% P) oraz z terenów leśnych (16% N i 26% P). W całej 

zlewni udział terenów o zabudowie zwartej jest niewielki i wynosi 0,2%. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują głównie tereny leśne. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni jest wiele 

zrzutów, których nie uwzględniano ze względu na przyjętą metodykę obliczania ładunków 

N i P, dla zbiorników o zlewni całkowitej większej niż 2000 km2. 

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowanych jest 45 ujęć wód powierzchniowych oraz 

384 ujęcia wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika Koronowo, w jej górnej części, występują  bardzo liczne ekosystemy od 

wód zależne, tj. mokradła na glebach mineralnych, torfowiska niskie i wysokie, niepowiązane 

bezpośrednio ze zbiornikiem. Ekosystemy te zostały określone jako zagrożone w różnym 

stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji azotu oraz 

intensywnej gospodarki użytkami zielonymi. 

 

Na terenie zlewni występują obszary Natura 2000: OSO- Bory Tucholskie; SOO- Dolina Brdy 

i Stążki w Borach Tucholskich; proponowane – Ostoja nad Brdą i Wstążką, Dolina Łobżonki, 

Krajeńskie Bagna. 

 

Ocena końcowa (podsumowująca) 

Stan wód Zbiornika Koronowo w roku 2002 na podstawie elementów biologicznych, 

które zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną są podstawowym wskaźnikiem stanu 

ekologicznego wód, można określić jako słaby/zły. W zakresie wskaźników fizyko-

chemicznych jakości wody, stanowiących element wspomagający w ocenie stanu 

ekologicznego, odnotowuje się przekroczenia wartości granicznej fosforu we wszystkich ppk 

oraz azotu w dwóch ppk, dla stanu dobrego.  

Zbiornik należy uznać za zdegradowany. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

w tym działania inwestycyjne, powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego 

zbiornik, jednak w związku ze znacznym zagospodarowaniem zlewni poprzez luźną 

zabudowę i obszary użytkowane rolniczo oraz ich największym udziałem w generowaniu 

ładunków N i P, należy wprowadzić dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Ze względu na niezadowalający stan zbiornika w 2002 roku, celowym byłoby 

wprowadzenie działań rekultywacyjnych, jednak ich dobór wymaga przeprowadzenia 

szczegółowej analizy. Zaleca się przeprowadzenie ponownego monitoringu wód zbiornika 

w celu aktualizacji oceny stanu.  
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7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Ze względu na znaczny udział obszarów użytkowanych rolniczo w zlewni Zbiornika 

Koronowo oraz pochodzący z nich ładunek zanieczyszczeń celowym byłoby wprowadzenie 

na terenie zlewni zbiornika następujących warunków korzystania z wód: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej zbiornika Koronowo, tj. zlewni 

zbiornika znajdującej się w promieniu 1000 m od jego brzegów, w zakresie pkt.: 

a) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu zbiornika, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników 

b) Konieczność przechowywania przez rolników, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu zbiornika, pasz soczystych na szczelnych 

podłożach, uniemożliwiających przedostawanie się soków kiszonkowych do wód 

lub do gruntu 

c) W pasie o szerokości 50 m wokół zbiornika nawozy mineralne w postaci stałej 

należy stosować wyłącznie ręcznie 

d) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy wykonywać bilanse 

azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie 

roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania oraz 

opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych 

e) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy prowadzić rejestr 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych 

f)    Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni bezpośredniej zbiornika 

g) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania 

h) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe 

i)    Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

bezpośredniej zbiornika 

j)    Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony 

k) Nakaz wykonywania zabiegów uprawowych w zlewni bezpośredniej zbiornika w 

kierunku równoległym do brzegów zbiornika 
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l) Nakaz trwałego zalesienia, zakrzaczenia lub zadarnienia gruntów w pasie 15 m wokół 

zbiornika 

 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

W przypadku wprowadzenia dodatkowych działań na gruntach użytkowanych 

rolniczo w zlewni zbiornika określonych w ramach niniejszego projektu, szacuje się poprawę 

i stabilizację dobrego stanu zbiornika w okresie około 15 lat. 
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Zbiornik  MYLOF 

ID  - 

ID hydrograficzne - 2923991 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), bezpośrednio na rzece Brdzie, w obszarze RZGW Gdańsk. 

Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie pomorskim. 

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik wodny Mylof wybudowany w latach 1844-1848, uchodzi za jeden 

z najstarszych sztucznych zbiorników w Polsce. Powstał dla potrzeb nawodnień tzw. Łąk 

Czerskich. Obecnie zbiornik wykorzystywany jest do celów energetycznych (EW Mylof), 

rybackich (Zakład Hodowli Pstrąga Zapora – Mylof, Gospodarstwo Rybackie Charzykowy) 

oraz w niewielkim stopniu do nawodnień rolniczych. Stopień Mylof obecnie administrowany 

jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik wodny Mylof, powstały przez piętrzenie rzeki Brdy w km 129+600 zaporą 

o konstrukcji ziemnej nasypowej o korpusie odwadnianym przy pomocy drenaży i rowów 

otwartych, ma charakter przepływowy. Poziomy piętrzenia zawierają się w granicy 

od 119,6 m n.p.m. (maksymalny poziom piętrzenia) do 119,33 m n.p.m. (minimalny poziom 

piętrzenia). Powierzchnia zbiornika w warunkach normalnych wynosi 91 ha, objętość 

13 mln m3. Powierzchnia zlewni całkowitej zbiornika Mylof wynosi 1830 km2, a długość linii 

brzegowej 18,3 km. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego stanu 

ekologicznego.  

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Brda od wypływu z jez. Kosobudno do wpływu do zb. Koronowo, 

w obrębie której zlokalizowany jest Zb. Mylof, na podstawie wyników monitoringu 

diagnostycznego z 2008 r. został oceniony jako dobry.  
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 14,29 1 

V jez./L (tys.m3/m) 0,7 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 140,8 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Zbiornik jest dość podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
19,3 1 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni leśna 0 

Średnia  1,3 

Grupa 2 – Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika nie 

określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność zbiornika 

na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. Zbiornik jest dość 

podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością uruchamiania ładunku.  

Ze względu na niemożność określenia bezpośredniego stanu zbiornika posiłkowano się 

wynikami monitoringu wód rzeki Brdy. Rzekę badano m.in. w dwóch punktach pomiarowych 

położonych poniżej i powyżej Zbiornika Mylof. Punkt położony poniżej zbiornika 

zlokalizowany jest na wysokości miejscowości Rytel, gdzie w roku 2003 na podstawie 

wskaźników fizyko-chemicznych wody Brdy odpowiadały II klasie czystości, a w roku 2004 III 

klasie. Punkt położony powyżej zbiornika (Brda poniżej jeziora Kosobudno) w roku 2003 

wskazywał na II klasę czystości wód. Biorąc pod uwagę parametry charakteryzujące proces 

eutrofizacji, w punktach powyżej i poniżej zbiornika, nie obserwuje się przekroczeń wartości 

granicznych, powyżej których występuje eutrofizacja. 

Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na raczej dobrą 

jakość wód zbiornika z sezonowymi zakwitami glonów. 
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5. Ocena zlewniowa  

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami 

powstającymi w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do zbiornika z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej 
41391,69 372525,25 12417,51 22,6 53 30 

Lasy  113459,36 170189,04 11345,94 62,1 24 27 

Łąki  i pastwiska 12214,73 36644,19 2442,95 6,7 5 6 

Środowiska podmokłe 238,86 358,3 23,9 0,1 0,06 0,06 

Ugory 6512,99 19538,97 1302,60 3,6 2,8 3,2 

Zabudowa zwarta 333,72 2 002,31 300,35 0,2 0,3 0,7 

Opad atmosferyczny 91,13 1175,62 31,90 

 

0,2 0,08 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 106055,13 13445,14 15 33 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 708489 41310 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  30,58 661,05 

Ze źródeł punktowych 14,75 116,37 

Suma [g/m2rok] 45,33 777,42 

 

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika Mylof przeważa udział terenów leśnych 

(62,1%), znaczący jest również udział gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej 

(22,6%). Z tych form zagospodarowania zlewni oraz ze źródeł punktowych pochodzi 

największa ilość N i P generowana przez zlewnię, odpowiednio 53% N i 30% P z terenów 

rolniczych oraz 24% N i 27% P z terenów leśnych. Znaczący jest również ładunek pochodzący 

ze źródeł punktowych – oczyszczalni ścieków i wynosi 15% N i 33% P. W całej zlewni udział 

terenów o zabudowie zwartej jest niewielki i wynosi 0,2 %. W bezpośrednim sąsiedztwie 

zbiornika występują głównie tereny leśne. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, w zlewni obecnych jest 5 użytkowników 

odprowadzających ścieki komunalne lub bytowo-gospodarcze.  
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W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowane jest jedno ujęcie wód powierzchniowych oraz 

23 ujęcia wód podziemnych.  

W zlewni zbiornika Mylof występują  bardzo liczne ekosystemy od wód zależne, tj. mokradła 

na glebach mineralnych oraz torfowiska. Ekosystemy te zostały określone jako zagrożone 

w różnym stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji azotu oraz 

intensywnej gospodarki użytkami zielonymi. 

Znaczna część zlewni zajęta jest przez obszary Natura 2000: OSO – Wielki Sandr Brdy, Bory 

Tucholskie; SOO - Sandr Brdy, Dolina Wieprzy i Studnicy oraz proponowane - Sandr Brdy, 

Wolność i Jez. Chojnickie, Nowa Brda, Ostoja Zapceńska. 

 

Ocena końcowa (podsumowująca):  

Ze względu na brak danych monitoringowych, stanu ekologicznego Zbiornika Mylof 

nie określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik jest 

dość podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania ładunku 

zanieczyszczeń.  

Posiłkując się ankietyzacją przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu oraz 

charakterem jego zlewni całkowitej, zbiornik należy uznać za niezagrożony degradacją. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

powinny spowodować w kolejnych latach poprawę stanu cieku zasilającego zbiornik. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych, jednak ze względu na 

wiek zbiornika oraz percepcyjnie określoną jakość jego wód, zaleca się przeprowadzenie 

monitoringu w celu dokładnego określenia jego stanu i stwierdzenia potrzeby wprowadzenia 

działań rekultywacyjnych. 

  

7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód. 
 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Zbiornik  SMUKAŁA  

ID  40058 

ID hydrograficzne - 2929739 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), bezpośrednio na rzece Brdzie, w obszarze RZGW Gdańsk. 

Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik, utworzony do celów energetycznych Elektrowni Wodnej Smukała, 

zlokalizowanej na rzece Brdzie, wybudowano w latach przedwojennych. Zapora Smukała 

w wyniku działań wojennych została zburzona, a tuż po wojnie odbudowana, w takim stanie 

działa do dziś.  

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik retencyjny powstał w wyniku spiętrzenia wód rzeki Brdy w jej 

22,29 kilometrze do rzędnej 50 m n.p.m. zaporą ziemną Smukała. Zbiornik ma charakter 

przepływowy, a długość jego linii brzegowej to 13,8 km. Powierzchnia zbiornika 

w warunkach normalnych wynosi 66 ha, zlewni całkowitej 4450,6 km2. Minimalny poziom 

piętrzenia zbiornika Smukała wynosi 48,5 m n.p.m.. Pojemność całkowita zbiornika wynosi 

2,2 mln m3, pojemność użytkowa zawarta między rzędnymi 50 i 48,5 m n.p.m. wynosi 

1,1 mln m3. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego stanu 

ekologicznego. 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała, 

w obrębie której zlokalizowany jest Zb. Smukała, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany 

z uwagi na brak monitoringu w odpowiednim zakresie. 
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 3,37 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,2 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2000,6 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3 

Kategoria III – Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika  

(wsp. Ohlego) 
18,3 1 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni leśna 0 

Średnia  1,3 

Grupa 2 – Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika nie 

określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność zbiornika 

na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. Zbiornik jest 

bardzo podatny na degradację o zlewni z małym wpływem na uruchamianie ładunku.  

Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na dobrą jakość 

wód zbiornika z sezonowymi zakwitami wód. 
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Ocena zlewniowa i występujące presje 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok): 

� powstające w zlewni całkowitej w zależności od sposobu jej użytkowania (źródła 

obszarowe)  

� dostające się do zbiornika z opadem 

� z punktowych źródeł zanieczyszczeń odprowadzane bezpośrednio do zbiornika. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
178763,80 1608874,20 53629,14 40,2 78 64 

Lasy  206113,79 309170,68 20611,38 46,4 15 25 

Łąki  i pastwiska 29065,24 87195,71 5813,05 6,5 4 7 

Środowiska podmokłe 995,65 1493,5 99,6 0,2 0,1 0,1 

Ugory 15338,98 46016,94 3067,80 3,4 2,2 3,7 

Zabudowa zwarta 865,41 5 192,44 778,87 0,2 0,3 0,9 

Opad atmosferyczny 66,38 856,27 23,23 

 

0,04 0,03 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie - zrzuty do zbiornika 0,00 0,00 0 0 

Inne źródła - zrzuty do zbiornika - - - - 

Suma [kg/rok] 2058800 84023 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  126,58 3101,66 

Ze źródeł punktowych – jedynie 

zrzuty bezpośrednie do zbiornika 
0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 126,58 3101,66 

 

Wartości zawarte w powyższej tabeli dot. źródeł obszarowych, z uwagi na bardzo dużą 

zlewnię zbiornika (4450,6 km2) przyjmują znaczne wartości, w praktyce jednak należy 

uwzględnić, iż są to ładunki wytworzone w zlewni całkowitej, z których tylko pewna część 

trafia do zbiornika.   

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział terenów leśnych (46,4%), 

znaczący jest również udział gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (40,2%). 

Największa ilość N i P generowana przez zlewnię pochodzi z gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej (78% N i 64% P) oraz z terenów leśnych (15% N i 25% P). 

W całej zlewni udział terenów o zabudowie zwartej jest niewielki i wynosi 0,2%. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują głównie tereny leśne oraz 

ugory. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni jest wiele 

zrzutów, których nie uwzględniano ze względu na przyjętą metodykę obliczania ładunków 

N i P, dla zbiorników o zlewni całkowitej większej niż 2000 km2. 

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowanych jest 116 ujęć wód powierzchniowych oraz 573 

ujęcia wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika Smukała, w jej górnej części, występują  bardzo liczne ekosystemy 

od wód zależne, tj. mokradła na glebach mineralnych, torfowiska niskie i wysokie, 

niepowiązane bezpośrednio ze zbiornikiem. Ekosystemy te zostały określone jako zagrożone 

w różnym stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji azotu oraz 

intensywnej gospodarki użytkami zielonymi. 

Na terenie zlewni występują również obszary Natura 2000: OSO- Bory Tucholskie; SOO- 

Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich; proponowane – Ostoja nad Brdą i Wstążką, Dolina 

Łobżonki, Krajeńskie Bagna. 

 

Ocena końcowa (podsumowująca):  

Ze względu na brak danych monitoringowych, stanu ekologicznego Zbiornika Smukała 

nie określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik jest 

bardzo podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania ładunku 

zanieczyszczeń.  

Posiłkując się oceną stanu położonego powyżej Zb. Koronowo (uznany za zdegradowany)  

oraz ze względu na fakt, że część zlewni Zbiornika Smukała została wyznaczona jako obszar 

szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych – OSN 

w zlewni rzeki Kotomierzyca, zbiornik uznaje się za podatny na degradację. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

w tym działania inwestycyjne, powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego 

zbiornik, jednak w związku ze znacznym zagospodarowaniem zlewni poprzez luźną 

zabudowę i obszary użytkowane rolniczo oraz ich największym udziałem w generowaniu 

ładunków N i P, należy wprowadzić dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Prawdopodobnie celowym byłoby wprowadzenie działań rekultywacyjnych, jednak 

ich dobór wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy. Zaleca się przeprowadzenie 

monitoringu wód zbiornika w celu stwierdzenia jego faktycznego stanu.  
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7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Ze względu na znaczny udział obszarów użytkowanych rolniczo w zlewni Zbiornika 

Smukała oraz pochodzący z nich ładunek zanieczyszczeń celowym byłoby wprowadzenie 

na terenie zlewni zbiornika następujących warunków korzystania z wód: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej zbiornika Smukała, tj. zlewni zbiornika 

znajdującej się w promieniu 1000 m od jego brzegów, w zakresie pkt.: 

a) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu zbiornika, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników 

b) Konieczność przechowywania przez rolników, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu zbiornika, pasz soczystych na szczelnych 

podłożach, uniemożliwiających przedostawanie się soków kiszonkowych do wód 

lub do gruntu 

c) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy wykonywać bilanse 

azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie 

roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania oraz 

opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych 

d) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy prowadzić rejestr 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych 

e) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni bezpośredniej zbiornika 

f)    Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania 

g) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe 

h) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

bezpośredniej zbiornika 

i)   Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony 

j)   Nakaz trwałego zalesienia, zakrzaczenia lub zadarnienia gruntów w pasie 15 m 

wokół zbiornika 
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8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak informacji o dokładnym stanie Zb. Smukała, nie ma możliwości 

oszacowania minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu, takiego szacowania 

można dokonać po uzyskaniu wyników monitoringu wód zbiornika. 
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Zbiornik  TRYSZCZYN  

ID  40059 

ID hydrograficzne – 2929599 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Brdy (GD04), bezpośrednio na rzece Brdzie, w obszarze RZGW Gdańsk. 

Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik Tryszczyn, będący własnością Elektrowni Wodnych Samociążek Sp. z o. o, 

powstał w roku 1962 jako zbiornik energetyczny Elektrowni Wodnej Tryszczyn. Wchodzi 

w skład kaskady energetycznej rzeki Brdy.  

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik zaporowy Tryszczyn powstał przez piętrzenie rzeki Brdy, w 31,44 km jej 

biegu, za pomocą stopnia wodnego, w którego skład wchodzą zapora ziemna, elektrownia 

oraz jaz betonowy. Zbiornik ma charakter przepływowy oraz rzędne piętrzenia wynoszące: 

maksymalny roboczy poziom piętrzenia 55,5 m n.p.m., minimalny roboczy poziom piętrzenia 

54,7 m n.p.m. oraz górny dopuszczalny poziom piętrzenia w warunkach wyjątkowych 56 m 

n.p.m.. Powierzchnia zbiornika w warunkach normalnych wynosi 57 ha, zlewni całkowitej  

4412,2 km2. Całkowita pojemność zbiornika wynosi 2,2 mln m3, warstwy użytkowej 0,6 mln 

m3. Linia brzegowa zbiornika ma długość 12,8 km.  

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego stanu 

ekologicznego. 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała, 

w obrębie której zlokalizowany jest Zb. Tryszczyn, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany 

z uwagi na brak monitoringu w odpowiednim zakresie. 
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 3,86 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,2 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2005,8 4 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów  

<60% gruntów ornych 
2 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
21 1 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni Rolniczo-leśna 0 

Średnia  1,3 

Grupa 2 – Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika 

nie określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność 

zbiornika na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. 

Zbiornik jest bardzo podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania 

ładunku. 

Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na dobrą jakość 

wód zbiornika ze sporadycznymi zakwitami. 
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5. Ocena zlewniowa i występujące presje 

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami 

powstającymi w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok): 

� powstające w zlewni całkowitej w zależności od sposobu jej użytkowania (źródła 

obszarowe)  

� dostające się do zbiornika z opadem 

� z punktowych źródeł zanieczyszczeń odprowadzane bezpośrednio do zbiornika. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
177846,80 1600621,16 53354,04 40,3 78 64 

Lasy  203805,32 305707,98 20380,53 46,2 15 24 

Łąki  i pastwiska 28755,76 86267,29 5751,15 6,5 4 7 

Środowiska podmokłe 995,65 1493,5 99,6 0,2 0,1 0,1 

Ugory 15302,66 45907,98 3060,53 3,5 2,2 3,7 

Zabudowa zwarta 822,45 4 934,70 740,21 0,2 0,2 0,9 

Opad atmosferyczny 56,87 733,56 19,90 

 

0,04 0,02 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie - zrzuty do zbiornika 0,00 0,00 0 0 

Inne źródła - zrzuty do zbiornika - - - - 

Suma [kg/rok] 2045666 83406 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  146,67 3597,39 

Ze źródeł punktowych – jedynie 

zrzuty bezpośrednie do zbiornika 
0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 146,67 3597,39 

 

Wartości zawarte w powyższej tabeli dot. źródeł obszarowych, z uwagi na bardzo dużą 

zlewnię zbiornika (4412,2 km2) przyjmują znaczne wartości, w praktyce jednak należy 

uwzględnić, iż są to ładunki wytworzone w zlewni całkowitej, z których tylko pewna część 

trafia do zbiornika.   

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział terenów leśnych (46,2%), 

znaczący jest również udział gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (40,3%). 
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Największa ilość N i P generowana przez zlewnię pochodzi z gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej (78% N i 64% P) oraz z terenów leśnych (15% N i 24% P). W całej 

zlewni udział terenów o zabudowie zwartej jest niewielki i wynosi 0,2%. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują głównie tereny leśne, jak również grunty orne 

oraz ugory. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni jest wiele 

zrzutów, których nie uwzględniano ze względu na przyjętą metodykę obliczania ładunków 

N i P, dla zbiorników o zlewni całkowitej większej niż 2000 km2. 

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowanych jest 11 ujęć wód powierzchniowych oraz 

37 ujęcia wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika Tryszczyn, w jej górnej części, występują  bardzo liczne ekosystemy 

od wód zależne, tj. mokradła na glebach mineralnych, torfowiska niskie i wysokie, 

niepowiązane bezpośrednio ze zbiornikiem. Ekosystemy te zostały określone jako zagrożone 

w różnym stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji azotu oraz 

intensywnej gospodarki użytkami zielonymi. 

Na terenie zlewni występują również obszary Natura 2000: OSO- Bory Tucholskie; SOO- 

Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich; proponowane – Ostoja nad Brdą i Wstążką, Dolina 

Łobżonki, Krajeńskie Bagna. 

 

Ocena końcowa (podsumowująca) 

Ze względu na brak danych monitoringowych oceny stanu ekologicznego 

nie przeprowadzono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik 

jest bardzo podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania ładunku 

zanieczyszczeń.  

Posiłkując się oceną stanu położonego powyżej Zb. Koronowo (uznany za zdegradowany)  

oraz ze względu na fakt, że część zlewni Zbiornika Tryszczyn została wyznaczona jako obszar 

szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych – OSN 

w zlewni rzeki Kotomierzyca, zbiornik uznaje się za podatny na degradację. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

w tym działania inwestycyjne, powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego 

zbiornik, jednak w związku ze znacznym zagospodarowaniem zlewni poprzez luźną 

zabudowę i obszary użytkowane rolniczo oraz ich największym udziałem w generowaniu 

ładunków N i P, należy wprowadzić dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 
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6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Prawdopodobnie celowym byłoby wprowadzenie działań rekultywacyjnych, jednak 

ich dobór wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy. Zaleca się przeprowadzenie 

monitoringu wód zbiornika w celu stwierdzenia jego faktycznego stanu.  

 

7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Ze względu na znaczny udział obszarów użytkowanych rolniczo w zlewni Zbiornika 

Tryszczyn oraz pochodzący z nich ładunek zanieczyszczeń celowym byłoby wprowadzenie na 

terenie zlewni zbiornika następujących warunków korzystania z wód: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej zbiornika Tryszczyn, tj. zlewni 

zbiornika znajdującej się w promieniu 1000 m od brzegów zbiornika, w zakresie pkt.: 

a) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu zbiornika, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników 

b) Konieczność przechowywania przez rolników, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu zbiornika, pasz soczystych na szczelnych 

podłożach, uniemożliwiających przedostawanie się soków kiszonkowych do wód 

lub do gruntu 

c) W pasie o szerokości 50 m wokół zbiornika nawozy mineralne w postaci stałej 

należy stosować wyłącznie ręcznie 

d) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy wykonywać bilanse 

azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie 

roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania oraz 

opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych 

e) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy prowadzić rejestr 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych 

f)    Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni bezpośredniej zbiornika 

g) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania 

h) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe 

i)   Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

bezpośredniej zbiornika 
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j)   Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony 

k) Nakaz wykonywania zabiegów uprawowych w zlewnia bezpośredniej zbiornika 

w kierunku równoległym do brzegów zbiornika 

l)   Nakaz trwałego zalesienia, zakrzaczenia lub zadarnienia gruntów w pasie 15 m 

wokół zbiornika 

 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak informacji o dokładnym stanie Zb. Tryszczyn, nie ma możliwości 

oszacowania minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu, takiego szacowania 

można dokonać po uzyskaniu wyników monitoringu wód zbiornika. 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia Wdy (GD05) 
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Jezioro  BŁĄDZIMSKIE 

ID  20537 

ID hydrograficzne 29471422 

 

Lokalizacja: 53°29,8'N, 18°09,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     52,8 ha 

Głębokość maksymalna  34,2 m 

Głębokość średnia   8,8 m    

Objętość    4666,1 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 598,26 ha 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Misa jeziora Błądzimskiego posiada powierzchnię 52,8 ha oraz objętość toni wodnej 

na poziomie 4666,1 tys. m3. Składa się ona z dwóch basenów – północnego (płytszego) oraz 

południowego (trójdzielnego – głębszego). Maksymalna głębokość północnego basenu 

wynosi około 3,0 m. Posiada ona mało urozmaicone dno łagodnie odpadające od strony 

brzegów. Drugi basen (południowy) posiada trzy głębokie plosa sięgające do 34,2 m. Silne 

przegłębienia występujące w południowej części misy jeziornej mają wpływ na głębokość 

średnią monitorowanego zbiornika na poziomie 8,8 m. Przegłębienia znajdujące się 

w południowej części misy jeziornej oddzielone są od siebie wysokimi progami. Ma to wpływ 

na procesy zachodzące na dnie głęboczków. Można stwierdzić, że dzięki nietypowej 

morfometrii dna, każdy głęboczek zachowuje się poniżej warstwy metalimnionu jak 

oddzielny zbiornik wodny. Biorąc pod uwagę morfometrię misy jeziora Błądzimskiego można 

zakwalifikować je genetycznie do jezior polodowcowych – z kotłami eworsyjnymi powstałymi 

podczas ostatniej fazy zlodowaceń. Jezioro włączone zostało do planu podpiętrzenia 

zbiorników wodnych na podstawie programu małej retencji. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 7,3 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2,2 >II 

% O2 w hypolimnionie  1,6 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 384 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 0,80 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,037 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 8,8 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,11 3 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,11 2 

Wymiana wody (%) 20 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,4 1 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 4,85 0 

Typ bilansowy bezodpływowe 2 

Użytk. zlewni 
pastwiskowo-leśno-

rolnicza 
0 

Średnia  0,67 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

 

Jezioro Błądzimskie zostało objęte monitoringiem zgodnym z wymaganiami Ramowej 

Dyrektywy Wodnej w 2007 roku. Stan ekologiczny wód jeziora zaklasyfikowany został jako 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
855 

 

dobry. Niska produktywność biologiczna (chlorofil „a” < 10 ug/l) ma odzwierciedlenie 

w dobrych warunkach fotycznych wód. Obciążenie wód substancjami pochodzenia 

biogennego jest niewielkie. Odtlenienie naddenych wartsw wód jest stanem 

charakterystycznym dla tak głębokich zbiorków. Z powodu rolniczego użytkowania zlewni 

i stosunkowo niewielkiej stratyfikacji wód jezioro jest dość podatne na degradację. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
256,11 2304,99 76,83 42,81 65,31 58,08 

Lasy  176,94 265,41 17,69 29,57 7,52 13,37 

Łąki  i pastwiska 53,90 161,70 10,78 9,01 4,58 8,15 

Zbiorniki wodne 61,97 - - 10,36 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 49,35 148,05 9,87 8,25 4,19 7,46 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 50,32 649,13 17,12 

 

18,40 12,94 

Punktowe źródła zanieczyszczeń - - - - 

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 3529,28 132,29 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,25 6,68 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,25 6,68 

 

Sytuacja zlewniowa jeziora Błądzimskiego jest charakterystyczna. Mimo, iż jezioro położone 

jest w zlewni zdominowanej przez grunty orne (43%) to bufor w postaci zadrzewień 

skutecznie izoluje wody jeziora od zanieczyszczeń zlewniowych. Obciążenie ładunkami azotu 

i fosforu odbywa się głównie ze źródeł rolniczych (65%) przy wysokim udziale procentowym 

z opadu atmosferycznego (18%). Całkowite skanalizowanie wsi Błądzim, leżącej 

w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, wyeliminowało możliwość dopływu zanieczyszczeń 
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ze źródeł punktowych. Turystyczne wykorzystywanie wód jeziora Błądzimskiego 

skoncentrowane jest jedynie wzdłuż południowego brzegu, gdzie zlokalizowany jest niewielki 

ośrodek wypoczynkowy oraz kilkanaście domków rekreacyjnych. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Błądzimskiego odpowiadają dobremu stanowi ekologicznemu. 

Odzwierciedla się on w niskiej koncentracji chlorofilu „a” oraz niewielkim obciążeniem 

substancji biogennej. Stosunkowo duży zasięg strefy fotycznej sprzyja bujnemu rozwojowi 

roślinności makrofitowej. Przeważające rolnicze użytkowanie zlewni nie wpływa znacząco na 

jakość wód zbiornika. Można stwierdzić, że dobry stan ekologiczny jeziora Błądzimskiego jest 

stanem względnie trwałym. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Nie dotyczy. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

2) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy. 
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Jezioro  BRANICKIE DUŻE 

ID  20549 

ID hydrograficzne 2949439 

 

Lokalizacja: 53°26,5'N, 18°10,3'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     72,4 ha  

Głębokość maksymalna  8,4 m 

Głębokość średnia   4,3 m    

Objętość    3419,0 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 2083,44 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Branickie Duże położone jest w dnie przebiegającej równoleżnikowo rynny 

polodowcowej. Linia brzegowa zbiornika jest dobrze rozwinięta, natomiast konfiguracja dna 

już nie wykazuje zróżnicowania. Stosunkowo płaskie dno schodzi na maksymalną głębokość 

8,4 m zlokalizowanej we wschodniej części jeziora. Jezioro Branickie Duże zasilane jest 

wodami Potoku Młyńskiego (płynącego od jeziora Zaleskiego) do Wyrwy. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 72,9 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1 I-II 

O2 nad dnem 0 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 430 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,8 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,15 >II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 4,3 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,52 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,4 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,11 2 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 6,4 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60 gruntów ornych 3 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 8,13 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczenia go do zbiornika 
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Jezioro Branickie badane było w 2003 roku i na podstawie wyników analiz jego wody 

charakteryzowały się złym stanem ekologicznym. Wynika on między innymi ze słabej 

odporności jeziora na degradację, determinowanej niekorzystnymi warunkami zlewniowymi 

i hydromorfometrycznymi. Badania wykazywały niekorzystne deficyty tlenowe w naddennej 

warstwie wód. Jezioro charakteryzowało się wysoką produkcją pierwotną, która związana 

jest bezpośrednio z dużą żyznością wód. Stan ten determinował warunki fotyczne wód, 

ograniczając widzialność krążka Secchiego podczas badań letnich do niespełna 30 cm. Jako 

niezadowalający należy również uznać stan sanitarny wód wskazujący na dopływ ścieków 

bytowych do misy jeziora. 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

  

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,61 16,52 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,61 16,52 

 

Spływ powierzchniowy      

Użytkowanie  pow. N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
1052,08 9468,73 315,62 50,5 79,19 70,99 

Lasy  691,99 1037,99 69,2 33,21 8,68 15,56 

Łąki  i pastwiska 154,49 463,46 30,9 7,41 3,88 6,95 

Zbiorniki wodne 149,21 - - 7,16 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 35,67 53,51 3,57 1,71 0,45 0,8 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 72,4 933,96 25,34  7,81 5,7 

Punktowe źródła zanieczyszczeń - - - - 

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 11957,65 444,63 100 100 
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W bezpośrednim zasięgu jeziora Branickiego Dużego położone są trzy wsie, 

z nieuregulowaną gospodarką wodnościekową. Jednak największą presję na wody jeziora 

wywiera typowo rolniczy charakter wykorzystywania terenów zlewni. Ponad 50% jej 

powierzchni zajmują grunty orne, z których pochodzi niespełna 80% ładunku azotu i ponad 

70% ładunku fosforu dostającego się do wód zbiornika. Ma to decydujący wpływ na jakość 

wód jeziora Branickiego. Strefa buforowa w postaci pasa trzcin i zadrzewień jest stosunkowo 

wąska i nie spełnia roli ochronnej w wystarczającym stopniu. Władze gminne planują rozwój 

rekreacyjnego wykorzystania wód jeziora Branickiego za pomocą rozwoju już istniejącej bazy 

turystycznej. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Branickie charakteryzuje się złym stanem ekologicznym wód. Wynika on ze 

słabej podatności na degradację i silnej presji agralnej z terenu zlewni. Duże ładunki 

biogenów, jak na niewielką powierzchnię jeziora Branickiego, dostarczanych do misy jeziora 

za pomocą spływu skoncentrowanego oraz powierzchniowego odzwierciedlane 

są w pozanormatywnych wartościach chlorofilu „a” - wskaźnika produkcji biologicznej. 

Podsumowując, można stwierdzić, zaawansowany stan trofi wód jeziora Branickiego. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Degradacja jakości wód spowodowana została wieloletnim wprowadzaniem ścieków 

z gorzelni w Szewnie oraz z samej miejscowości. Pomimo odcięcia zrzutu zanieczyszczeń, 

stan jeziora nie uległ poprawie. Konieczne przeprowadzenie rekultywacji. Najkorzystniejszą 

metodą jest inaktywacja związków fosforu w osadach dennych i/lub ich częściowe usunięcie.  

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Brak wskazań 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Zastosowanie działań rekultywacyjnych przy założeniu ich maksymalnej wydajności 

i 100% niezawodności pozwoli na uzyskanie trwałego stanu dobrego nie wcześniej niż za 10-

15 lat.     



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
861 

 

 

Jezioro  BRZEŹNO 

ID  20530 

ID hydrograficzne  294592 

 

Lokalizacja: 53°43’04”N 18°15’18”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     40,30 ha 

Głębokość maks.    5,8 m 

Głębokość średnia    3,2 m 

Objętość     1337,6 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 12,86km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Brzeźno jest jeziorem przepływowym na cieku o nazwie Dopływ z jez. Brzeźno 

uchodzącym do Wdy. Kształt jeziora jest wydłużony z północnego zachodu na południowy 

wschód – jego długość wynosi około 1,5km, zaś szerokość do około 400 metrów. 

Linia brzegowa jest dość słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa pomorskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora. Przyrost retencji po podpiętrzeniu wyniesie 164tys.m3. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Brzeźno.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,2 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,38 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 9,9 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lasy  959,93 1439,89 95,99 74,48 50,95 57,19 

Łąki  i pastwiska 211,13 633,39 42,23 16,38 22,41 25,16 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 77,56 232,68 15,51 6,02 8,23 9,24 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 40,30 519,87 14,11 

 

18,40 8,40 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2825,82 167,84 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,42 7,01 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,42 7,01 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – jest to około 74%. Pozostały 

obszar to tereny rolnicze –łąki oraz nieużytki. Na ortofotomapie widoczne są również pola 

uprawne. Oszacowano, iż zdecydowana większość ładunku biogenów produkowanego 

w zlewni pochodzi z terenów leśnych. 

W 100m strefie buforowej jest znacznie mniej lasów, zaś więcej terenów rolniczych – ponad 

połowa tego obszaru to złożone systemu upraw i działek. Duża część linii brzegowej 

pozbawiona jest jakiejkolwiek izolacji w postaci zasdrzewień bądź zakrzewień. 

Na wschodnim brzegu jeziora leży wieś Brzeźno, brak jest informacji na temat rozwiązania 

tam gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Brzeźno. W zlewni całkowitej jeziora przeważają tereny leśne, co  powoduje, 

że produkowany w niej ładunek biogenów jest stosunkowo niewielki. Jednak znacznie mniej 

korzystne jest zagospodarowanie 100 metrowej strefy buforowej wokół jeziora. Przewaga 

terenów rolniczych i brak izolacji jeziora w połączeniu ze zlokalizowaną bezpośrednio 

nad brzegiem zabudową wiejską pozwalają przypuszczać, że jezioro nie spełnia warunków 

stanu dobrego.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni bezpośredniej jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych. 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni bezpośredniej 

jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 
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c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania. 

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f)    Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 

 

Inne informacje 

Jezioro położone jest w obrębie  obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 

–PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  CZARNE POŁUDNIOWE  

ID  3466 (nr katalogowy 20520) 

ID hydrograficzne  2945612 

 

Lokalizacja: 53o43’57,2’’N, 18o30’29,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     99,28 ha 

Głębokość maks.    7,6 m 

Głębokość średnia    2,8 m 

Objętość     2,7995 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   31,1 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wdy, na wysokości 88,0 m n.p.m.. Jest to płytki 

zbiornik rynnowy o wydłużonym kształcie w kierunku północ-południe. Brzeg jeziora na całej 

długości porośnięty jest wąskim pasem trzciny pospolitej oraz pałką wodną występującą 

w małych skupiskach. Przy brzegu znajdują się też niewielkie skupiska moczarki kanadyjskiej. 

Jezioro zasilają wody z pobliskich podmokłych terenów poprzez liczne dopływy o raczej 

niewielkim przepływie. Poziom wód zależy od pory roku i warunków pogodowych - część 

cieków okresowo wysycha. Głównymi dopływami są wody Jez. Czarnego Północnego oraz 

ciek ze wschodu i z zachodu. Odpływ wód następuje w kierunku zachodnim do Jez. Kałębie, 

i dalej przez Jez. Słone do rzeki Wdy. Poziom wody w jeziorze jest stabilny.  

 

2. Ocena jakościowa 

O wysokiej podatności zbiornika na degradację (III kategoria wg SOJJ) decyduje 

przede wszystkim kształt jego misy: niewielka głębokość, związany z nią brak stratyfikacji 

wód i dostępność substancji biogennych zgromadzonych w osadach dennych oraz niewielka 

chłonność zanieczyszczeń spływających z terenu zlewni. Jednak sposób zagospodarowania 

bezpośredniego otoczenia jeziora (znaczny udział lasów i brak zagospodarowania brzegów) 

oraz umiarkowany procent wymiany jego wód sprzyjają utrzymaniu ich dobrej jakości. 

Wody spływające okresowo z pobliskich podmokłych terenów są w naturalny sposób wysoko 

obciążone trudniej rozkładalnymi substancjami organicznymi, fosforem i azotem. 
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Stan ekologiczny wód akwenu jest dobry (II klasa wg SOJJ). Są one wysoko natlenione, 

w niewielkim stopniu obciążone rozpuszczonymi substancjami nieorganicznymi, związkami 

fosforu i azotem. Ponadto charakteryzowały się one stosunkowo niewielką produkcją 

biologiczną i dobrą przejrzystością. Skład organizmów planktonowych wskazywał na wodę 

czystą lub w niewielkim stopniu zanieczyszczoną. Poprawa jakości wód z III klasy w 1986 roku 

na II klasę w 2005 roku (wg SOJJ) wynikała z mniejszego ich obciążenia fosforem i azotem 

oraz większej ich przejrzystości. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 23,0 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,5 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 6,9 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 176 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,65 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,050 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,8 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,40 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,35 4 

Wymiana wody (%) 120 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 7,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,14 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita obejmuje powierzchnię 31,1 km2. W otoczeniu zbiornika 

(bufor 1000 m) przewagę stanowią obszary leśne, które zajmują 79% powierzchni. Otoczenie 

bezpośrednie stanowią lasy iglaste z niewielką domieszką drzew liściastych. Użytki rolne 

zajmujące 21% powierzchni zlewni, znajdują się na południowo-zachodnim brzegu zbiornika. 
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W bezpośrednim otoczeniu jeziora nie ma pól uprawnych. Zlokalizowana jest tu duża 

miejscowość Osiek, której zabudowania usytuowane są częściowo w granicach zlewni 

bezpośredniej jeziora. Jezioro nie jest zagospodarowane turystycznie. Znajduje się tu jedynie 

kąpielisko i nieliczne prywatne domki letniskowe. Akwen chętnie odwiedzany jest też przez 

wędkarzy. Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka, odbywają się połowy 

rekreacyjne. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej 

do spożycia ani dla przemysłu. Położone jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Borów Tucholskich. Dopływy mają wyraźny charakter humusowy. Wprowadzają do zbiornika 

znaczne ilości trudniej rozkładalnych substancji organicznych, fosforu i azotu. Bardzo wysokie 

obciążenie charakteryzowało wody dopływów ze wschodu i z zachodu, wody Jez. Czarnego 

Pn. odznaczały się lepszą jakością. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających 

w zlewni są tereny leśne i opad atmosferyczny.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

0,01 0,06 0,00 0,0 0,0 0,0 

Lasy  494,36 741,54 49,44 78,8 30,6 44,6 

Łąki  i pastwiska 77,26 231,79 15,45 12,3 9,6 14,0 

Ugory 55,66 166,99 11,13 8,9 6,9 10,0 

Opad atmosferyczny 99,28 1280,71 34,75 - 52,9 31,4 

Suma [kg/rok] 2421,09 110,77 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,112 2,44 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,112 2,44 

 

Ocena końcowa  

O wysokiej podatności zbiornika na degradację (III kategoria wg SOJJ) decyduje 

przede wszystkim kształt jego misy: niewielka głębokość, związany z nią brak stratyfikacji 

wód i dostępność substancji biogennych zgromadzonych w osadach dennych oraz niewielka 
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chłonność zanieczyszczeń spływających z terenu zlewni. Jednak sposób zagospodarowania 

bezpośredniego otoczenia jeziora (znaczny udział lasów i brak zagospodarowania brzegów) 

oraz umiarkowany procent wymiany jego wód sprzyjają utrzymaniu ich dobrej jakości. Wody 

spływające okresowo z pobliskich podmokłych terenów są w naturalny sposób wysoko 

obciążone trudniej rozkładalnymi substancjami organicznymi, fosforem i azotem. 

Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka, odbywają się połowy rekreacyjne. Jezioro 

nie jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani dla 

przemysłu. Położone jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich. 

Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są tereny leśne 

i opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód akwenu jest dobry. Poprawa jakości wód z III 

klasy w 1986 roku na II klasę w 2005 roku (wg SOJJ) wynikała z mniejszego ich obciążenia 

fosforem i azotem oraz większej ich przejrzystości. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

1) ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności),    

2) zakaz używania zanęt przez wędkarzy.  
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Jezioro  CZARNE PÓŁNOCNE 

ID  20519 

ID hydrograficzne  2945612 

 

Lokalizacja: 53°45’09”N 18°30’47”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     78,83 ha 

Głębokość maks.    7,0m 

Głębokość średnia    2,8m 

Objętość     2246,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  10,35km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Czarne Północne jest jeziorem przepływowym. Wypływa z niego ciek o nazwie 

Dopływ z jez. Czarnego, natomiast zasilane jest niewielkimi ciekami bez nazwy. Kształt jeziora 

jest wydłużony z południa na północ, zaś jego linia brzegowa jest dobrze rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy Osiek na jeziorze występuj niewielkie wahania 

zwierciadła wody spowodowane zróżnicowaniem opadów. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Czarnego 

Północnego. Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Gminy Osiek woda jest mętna, 

wydzielająca nieprzyjemny zapach i występują w niej zakwity glonów. Jest to jednak jedynie 

subiektywna ocena.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,8 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,29 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 4,9 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,75 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lasy  948,38 1422,57 94,84 91,17 57,40 75,85 

Łąki  i pastwiska 13,01 39,02 2,60 1,25 1,57 2,08 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 78,83 1016,91 27,59 

 

41,03 22,07 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2478,50 125,03 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,16 3,14 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,16 3,14 
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Prawie całą powierzchnię zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy, jedynie około 1% to złożone 

systemy upraw i działek. Oszacowano, iż zdecydowana większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni pochodzi z terenów leśnych, jednak ze względu na dość małą 

powierzchnię zlewni w stosunku do powierzchni jeziora, znaczący jest też udział opadu 

atmosferycznego. 

W 100m strefie buforowej wokół jeziora występują wyłącznie lasy. 

Nad jeziorem nie ma zabudowy mieszkalnej, jednak występuje zabudowa rekreacyjna, 

która nie jest skanalizowana. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Czarnego Północnego. Pozyskane od Urzędu Gminy pozwalają przypuszczać, iż jezioro 

może nie spełniać wymagań stanu dobrego. Jednak w zlewni nie zidentyfikowano 

oddziaływań, które mogłyby w znaczący sposób ten stan pogorszyć. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ze względu na brak informacji na temat istotnych presji wpływających negatywnie 

na stan jeziora nie ma możliwości zastosowania działań poprawiających ten stan.  

Aby zapobiec pogarszaniu się stanu konieczne jest: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy rekreacyjnej nad 

jeziorem. 

2) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 

 

Inne informacje 

Jezioro położone jest w obrębie  obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 

–PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  DŁUGIE 

ID  20528 

ID hydrograficzne  2945829 

 

Lokalizacja: 53°46’49”N 18°20’39”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     51,77 ha 

Głębokość maks.    2,2 m 

Głębokość średnia    1 m 

Objętość     532,6 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 37,3 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Długie jest przepływowym jeziorem na rzece Święta Struga, uchodzącej do 

rzeki Brzezinek – dopływu Wdy. Kształt jeziora jest wydłużony z północnego zachodu 

na południowy wschód – jego długość wynosi niecałe dwa kilometry, zaś szerokość do około 

400 metrów. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Długiego. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Osiecznej woda jest przejrzysta, dobrej jakości. 

Jednak jest to jedynie ocena subiektywna. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,0 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,12 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 71,0 non 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

54,38 489,42 16,31 1,50 7,07 3,90 

Lasy  3183,41 4775,12 318,34 87,95 68,98 76,02 

Łąki  i pastwiska 252,46 757,39 50,49 6,97 10,94 12,06 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 77,59 232,76 15,52 2,14 3,36 3,71 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 51,77 667,83 18,12 

 

9,65 4,33 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 6922,52 418,79 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,81 13,37 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,81 13,37 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – jest to prawie 90%. 

Pozostały obszar to tereny rolnicze. Lasy są odpowiedzialne za zdecydowaną większość 

ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 69% azotu oraz 76% fosforu.   

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie mniej korzystne. 

Niewiele jest tu lasów, zaś około 80% tego obszaru wykorzystywana jest rolniczo – są tutaj 

łąki oraz złożone systemu upraw i działek. Na ortofotomapie wyraźnie widoczne są pola 

uprawne dochodzące niemal do brzegu jeziora. Brzegi jeziora porośnięte są pasem 

roślinności szuwarowej. 

Bezpośrednio nad jeziorem leżą wsie Mermet oraz Długie, których zabudowania miejscami 

dochodzą na odległość kilkudziesięciu metrów od brzegu jeziora. Wsie te nie są 

skanalizowane – ścieki wywożone są na oczyszczalnię, część gospodarstw posiada 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nad brzegiem jeziora zlokalizowana jest też zabudowa 

letniskowa.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

brak również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Długiego. Jednak zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów rolniczych w 100 

metrowej strefie wokół jeziora jest zdecydowanie negatywnym czynnikiem wpływającym na 

stan jeziora. Pozwala to przypuszczać, iż jezioro nie osiąga stanu dobrego. Wskazane jest 

zastosowanie ograniczeń w celu zmniejszenia negatywnych oddziaływań rolniczych 

na jezioro. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia, 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

c) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

d) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
875 

 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)   Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
876 

 

 

Jezioro  GARCZYN 

ID  1258 (nr katalogowy 20481) 

ID hydrograficzne  294263 

 

Lokalizacja: 54o07’39,4’’N, 17o54’20,2’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     110,64 ha 

Głębokość maks.    13,4 m 

Głębokość średnia    4,8 m 

Objętość     5,4691 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej    51,43 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to średniej wielkości i głębokości zbiornik polodowcowy typu rynnowego. 

Posiada wydłużony kształt po linii południowy–zachód i północny–wschód. Linia brzegowa 

jest średnio rozwinięta i mało urozmaicona. Dno charakteryzuje się kilkoma niedużymi 

zagłębieniami i jednym wyniesieniem w postaci wyspy w środkowej części akwenu. Wchodzi 

w skład dorzecza Wdy i jest zbiornikiem przepływowym rzeki Rakownicy (Raknicy), 

lewobrzeżnego dopływu rzeki Granicznej. Rakownica prowadzi wody z jeziora 

Wieprznickiego, i po przepłynięciu odcinka około 1 km wpływa do części północnej jeziora. 

Odpływ skierowany jest na południowy–zachód, w kierunku Jez. Granicznego. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Zlewnia ma duże 

możliwości dostarczania ładunku do jeziora (Grupa 4 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). 

Stan ekologiczny wód jeziora jest słaby (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się 

znaczną produkcją biologiczną i niską przezroczystością oraz stosunkowo niskim poziomem 

biogenów i rozpuszczonych substancji mineralnych. Wody hypolimnionu były odtlenione. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 27,0 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,5 > II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 283 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,31 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,057 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,8 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,69 4 

Stratyfikacja wód (%) 5,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,11 2 

Wymiana wody (%) 240 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 9,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 47,2 2 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,20 0 

Spadek zlewni 13,6 2 

Obszary bezodpływowe 9 3 

Typ geologiczny zlewni piaszczysta 

z torfem 
2 

Użytk. zlewni leśna 

z zabudową 
2 

Średnia  2,00 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 
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3. Ocena zlewniowa  

Jezioro Garczyn zajmuje nieckę, otoczoną wysokimi skarpami. Strome zbocza zlewni 

bezpośredniej porośnięte lasami, w znacznym stopniu utrudniają rozwój bazy turystycznej 

nad jeziorem, zarówno indywidualnej jak i zorganizowanej. W zlewni bezpośredniej 

zlokalizowane są dwa duże i jeden mniejszy ośrodek wypoczynkowy oraz  pole namiotowe 

i kąpieliska przy ośrodkach. Ścieki z ośrodków na zachodnim brzegu (250 osób) gromadzone 

są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni. Planowana jest budowa 

kolektora kanalizacyjnego łączącego ośrodek z oczyszczalnią ścieków w Łubianie. 

Ścieki z ośrodka na wschodnim brzegu (1000 osób) w ilości około 27 m3/dobę wprowadzane 

są, poprzez sieć kanalizacyjną wewnętrzną, do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej typu 

Sebiofikon. Po ich oczyszczeniu, poprzez drenaż rozsączający i sześć studni chłonnych, 

odprowadzane są do ziemi. Za bardzo niekorzystną należy uznać lokalizację urządzeń 

oczyszczających i wprowadzających ścieki do ziemi. Zostały one umiejscowione na zboczach 

skarpy, w odległości 50 m od brzegu jeziora. Zabudowa letniskowa indywidualna skupiona 

jest po obu stronach ośrodka wypoczynkowego na zachodnim brzegu jeziora oraz w rejonie 

dopływu Rakownicy (domki murowane lub drewniane z własnymi ujęciami wody 

i zbiornikami na wytworzone ścieki). Wieś Wieprznica (100 mieszkańców), zlokalizowana 

pomiędzy Jez. Wieprznickim a Garczynem, nie jest skanalizowana, a wytworzone ścieki 

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni 

(z rozsączeniem do gruntu). Każde gospodarstwo tej wsi posiada własne ujęcie wody. We wsi 

w odległości 0,3 km od Jez. Garczyn, na cieku odprowadzającym wody z Jez. Wieprznickiego 

jest elektrownia wodna. Obiekt ten okresowo piętrzy wody Rakownicy. Roślinność 

wynurzona porasta strefę litoralu większymi lub mniejszymi kępami. Najliczniej występuje 

w części południowej zbiornika oraz w rejonach dopływu i odpływu. Makrofity 

reprezentowane są przez trzcinę pospolitą, sitowie jeziorne, pałkę wodną szerokolistną oraz 

jeżogłówkę gałęzistą. Roślinność wodna zanurzona występuje w kilku skupiskach. Najobficiej 

porasta dno zachodniego brzegu, sięgając do 1,5 m głębokości. Jest to najczęściej, 

wywłócznik okółkowy i moczarka kanadyjska, rzadziej rogatek sztywny, osoka aloesowata. 

Dno zbiornika ma charakter głównie piaszczysto-mulisty i mulisty. W strefie litoralu 

występuje duża ilość osadów organicznych (dużo części z makrofitów). W zagłębieniach 

zaobserwowano duże pokłady mułu, których miąższość wynosi około 0,5 m. Gospodarka 

rybacka jest prowadzona umiarkowanie intensywnie. 

W ostatnich latach wody zbiornika zarybiano narybkiem węgorza i szczupaka. Nad 

brzegiem, w części środkowej zbiornika, po jego zachodniej i wschodniej stronie funkcjonują, 

dwa duże i jeden mniejszy, obiekty zorganizowanego wypoczynku, głównie letniego. 

Zabudowa letniskowa indywidualna skupiła się przede wszystkim w części południowo-

zachodniej i w rejonie dopływu wód Rakownicy. W zlewni całkowitej jeziora, w rejonie wód 

dopływających, zlokalizowana jest miejscowość Wieprznica. Głównym źródłem ładunków 
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biogenów powstających w zlewni są tereny leśne (31% N i 51% P) oraz opad atmosferyczny 

(54% N i 36% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

43,79 394,13 13,14 7,4 14,9 12,3 

Lasy  545,47 818,21 54,55 92,6 31,0 51,3 

Opad atmosferyczny 110,64 1427,27 38,72 - 54,1 36,4 

Suma [kg/rok] 2639,61 106,41 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,096 2,39 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,096 2,39 

 

 Ocena końcowa  

Jezioro jest pod znacznym wpływem wielokierunkowej antropopresji, związanej 

ze zlewnią. Pomimo, że zbiornik nie stanowi bezpośredniego odbiornika ścieków 

z punktowych źródeł, to ścieki z zabudowy rekreacyjnej oraz z gospodarstw wiejskich, mogą 

stanowić potencjalne zagrożenie dla czystości wód, jeżeli nie będą przestrzegane zasady 

prawidłowo prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej. Głównym źródłem ładunków 

biogenów powstających w zlewni są tereny leśne  oraz opad atmosferyczny. Jezioro jest 

bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Zlewnia ma duże możliwości 

dostarczania ładunku do jeziora (grupa 4 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód 

jeziora jest słaby. 

  

Zespół cech  naturalnych tego systemu jest niekorzystny dla jakości trofii wód jeziora. 

Cechy naturalne zlewni sprzyjają spływom obszarowym, a sam zbiornik jest wysoko 

podatny na wpływy z zewnątrz. W efekcie następuje szybka eutrofizacja wód jeziornych. 
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi 

na szczególne uwarunkowania lokalne, co powinno doprowadzić do likwidacji oczyszczalni w 

ośrodku wczasowym oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w pozostałej zabudowie 

wypoczynkowo- rekreacyjnej. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

10-12 lat. 
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Jezioro  GOŁUŃ (WDZYDZE PÓŁNOCNE: JELENIE, RADOLNE, GOŁUŃ) 

ID  1891 (nr katalogowy 20500) 

ID hydrograficzne  294379 

 

Lokalizacja: 54o00’38,1’’N, 17o56’26,2’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     322,520 ha 

Głębokość maks.    18,8 m 

Głębokość średnia    7,6 m 

Objętość     40,700 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  491,7 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wdy (Czarnej Wody). Jest to kompleks 

składający się z trzech połączonych ze sobą jezior o odrębnych nazwach: Radolne (część 

zachodnia), Gołuń (część wschodnia) i Jelenie (ploso północne). Jeziora Gołuń i Jelenie 

stanowią pod względem geometrycznym jedną całość. Są to typowe jeziora rynnowe o 

kierunku równoleżnikowym, otoczone równinami sandrowymi. Ich brzegi są wysokie, w 

przeważającej części o charakterze klifowym. Dno Jezior Gołuń i Radolne jest na ogół płaskie, 

bez większych zagłębień. Głównym ciekiem zasilającym zbiornik jest rzeka Wda, wpływająca 

do Jez. Radolnego z Jez. Słupinko. Do akwenu uchodzi także kilka niewielkich cieków 

odwadniających okoliczne tereny. W ciągu roku wymieniane jest około 260% wody. 

W okolicy (Wda, Trzebiocha) występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne 

z wodami jeziora. Poziom wód w jeziorze jest stabilny, niewielkie wahania związane są 

ze zmianą pór roku i warunków pogodowych.  

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ, jednak wynik punktacji 

jest bliski granicy dla III kategorii). Czynnikiem najbardziej korzystnym dla jakości jego wód 

jest przewaga terenów leśnych w bezpośrednim otoczeniu akwenu oraz niska zdolność 

recyrkulacji substancji biogennych. Wśród parametrów niekorzystnie wpływających 

na jakość wód wymienić należy przede wszystkim znaczną wymianę wody w zbiorniku, 
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wysoki współczynnik Schindlera, wskazujący na duży wpływ zlewni całkowitej, oraz niewielki 

udział hypolimnionu w masie wody. Wody zasilające akwen zawierały niskie ilości substancji 

biogennych i rozpuszczonych substancji nieorganicznych. Stan ekologiczny wód zbiornika jest 

umiarkowany (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się umiarkowanie wysoką produkcją 

biologiczną i słabą przezroczystością. Warstwa hypolimnionu była bardzo słabo natleniona. 

Poziom biogenów i rozpuszczonych substancji nieorganicznych utrzymywał się na poziomie 

odpowiednim dla dobrej jakości wód. Skład i liczebność planktonu świadczyły 

o istniejącej jeszcze równowadze troficznej, ale z tendencją do jej pogarszania. Występujące 

organizmy były typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych. Na przestrzeni 

12 lat klasyfikacja wód wg SOJJ nie zmieniła się (II klasa).  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 21,4 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,5 > II 

% O2 w hypolimnionie  1,9 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 285 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,68 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,078 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,6 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,16 3 

Stratyfikacja wód [%] 9,9 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,08 1 

Wymiana wody (%) 260 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 12,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

Ścieki oczyszczone biologicznie, odprowadzane bezpośrednio  

do Jeziora Jelenie; Oczyszczalnia komunalna - Wdzydze Kiszewskie 
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3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita zajmuje powierzchnię 491,7 km2. Otoczenie jeziora 

w przeważającej części porastają lasy iglaste – 96%, użytki zielone stanowią niewielki udział. 

Gleby terenów przyległych są w większości piaszczyste, o małej wartości rolniczej. 

Na północnym brzegu Jez. Gołuń znajdują się dwie wsie: Wdzydze Kiszewskie i Gołuń, 

na południowo-wschodnim brzegu Jez. Jelenie usytuowana jest wieś Czarlina. Zabudowania 

dochodzą bezpośrednio do brzegu jeziora. Wsie są skanalizowane (90%). Jeziora kompleksu 

Wdzydzkiego są w znacznym stopniu zagospodarowane turystycznie. Łączna liczba 

miejsc noclegowych w sezonie wynosi tu ponad 7 tysięcy. Ośrodki skupione są wzdłuż 

północnych i wschodnich brzegów jezior. Porośnięte lasami, trudno dostępne brzegi 

zachodnie są w niewielkim stopniu wykorzystane rekreacyjnie. Baza turystyczna Wdzydz 

Północnych zlokalizowana jest głównie w rejonie Wdzydz Kiszewskich i Gołunia. Nad 

Jeziorami Jelenim i Gołuń znajduje się kilka ośrodków wypoczynkowych (1000 miejsc), domy 

wczasowe, pensjonaty, duży hotel „Niedźwiadek”, zajazd, stanice wodne, pola kempingowe 

(6 obiektów) oraz liczne prywatne domki letniskowe (zwarta zabudowa) i kwatery 

agroturystyczne. Plaże zajmują 0,02% długości linii brzegowej i są skupione w 3 miejscach. 

Jest to zbiornik typu sielawowego, występuje w nim troć jeziorna zwana także wdzydzką, 

niezwykle rzadki endemiczny gatunek ryb łososiowatych, żyjący wyłącznie w Jez. Wdzydze. 

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, odławiana jest głównie troć. Są połowy 

rekreacyjne. Jez. Gołuń jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych 

z terenu Wdzydz Kiszewskich oraz z drobnego lokalnego przemysłu. Są one dostarczane 

kolektorem i oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni (z osadem czynnym 

i chemicznym strącaniem fosforu) o zaprojektowanej przepustowości 110 m3/d. 

Oczyszczalnia, zlokalizowana w miejscowości Wdzydze Kiszewskie, eksploatowana jest przez 

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest sztuczny 

szuwarowy staw labiryntowy obsadzony pałką wodną, trawą i rzęsą. Jest on połączony 

odpływem  bezpośrednio z Jez. Gołuń. Ścieki odprowadzane są nim do jeziora obok przystani 

żaglówek. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno prawne ważne do dnia 31 sierpnia 

2014 roku. Dopuszczalna średnio-dobowa ilość ścieków wynosi: 110 m3/d w sezonie 

i 65 m3/d poza sezonem. Średnia ilość ścieków odprowadzona w latach 2004 – 2006 r., 

mierzona w oczyszczalni przez eksploatatora, wynosiła: 53 – 61 m3/d. Brzegi akwenu są 

łagodne, łatwo dostępne. Około 10% linii brzegowej uległo przekształceniu (w tym: 1% 

zabudowany; 9% zniszczony). Na pozostałych odcinkach zachowane zostały naturalne 

roślinne bufory ochronne. Brak jest roślinności wynurzonej, roślinność zanurzona występuje 

obficie. Na jeziorze gniazduje jedna kolonia kormoranów. Są też bobry, które już w istotny 

sposób przekształciły brzegi akwenu. Jezioro położone jest w granicach Wdzydzkiego Parku 

Krajobrazowego i Natura 2000. Objęte jest strefą ciszy. Głównym źródłem ładunków 

biogenów powstających w zlewni są lasy (37% P) oraz opad atmosferyczny (50% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  827,63 1241,4 82,76 95,8 20,2 36,9 

Łąki  i pastwiska 34,90 104,71 6,98 4,0 1,7 3,1 

Ugory 1,74 5,21 0,35 0,2 0,08 0,1 

Opad atmosferyczny 322,52 4160,51 112,88 - 67,6 50,3 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia 642 21,6 - 10,4 9,6 

Suma [kg/rok] 6 153,87 224,57 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,063 1,71 

Ze źródeł punktowych 0,007 0,20 

Suma [g/m2rok] 0,070 1,91 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ, jednak wynik punktacji 

jest bliski granicy dla III kategorii). Czynnikiem najbardziej korzystnym dla jakości jego wód 

jest przewaga terenów leśnych w bezpośrednim otoczeniu akwenu oraz niska zdolność 

recyrkulacji substancji biogennych. Wśród parametrów niekorzystnie wpływających na 

jakość wód wymienić należy przede wszystkim znaczną wymianę wód w zbiorniku, duży 

wpływ zlewni całkowitej na jezioro, oraz niewielki udział hypolimnionu w masie wody. 

Stan ekologiczny wód zbiornika jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). Na przestrzeni 12 lat 

klasyfikacja wód wg SOJJ nie zmieniła się (II klasa). Otoczenie jeziora porastają głównie lasy 

iglaste – 96%. Na północnym brzegu Jez. Gołuń znajdują się dwie wsie, na południowo-

wschodnim brzegu Jez. Jelenie usytuowana jest jedna wieś. Zabudowania dochodzą 

bezpośrednio do brzegu jeziora. Wsie są skanalizowane (w 90%). Jeziora kompleksu 

Wdzydzkiego są w znacznym stopniu zagospodarowane turystycznie. Baza turystyczna 

zlokalizowana jest głównie w rejonie Wdzydz Kiszewskich i Gołunia. Na jeziorze prowadzona 

jest gospodarka rybacka. Są połowy rekreacyjne. Jez. Gołuń jest bezpośrednim odbiornikiem 

ścieków bytowo-gospodarczych z terenu Wdzydz Kiszewskich oraz z drobnego lokalnego 

przemysłu. Są one dostarczane kolektorem i oczyszczane w mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni z osadem czynnym i z chemicznym strącaniem fosforu, o przepustowości 110 

m3/d. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejscowości Wdzydze Kiszewskie. Odbiornikiem 
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oczyszczonych ścieków jest sztuczny szuwarowy staw labiryntowy obsadzony pałką wodną, 

trawą i rzęsą. Jest on połączony odpływem bezpośrednio z Jez. Gołuń. Dopuszczalna średnio-

dobowa ilość ścieków wynosi: 110 m3/d w sezonie i 65 m3/d poza sezonem. Średnia ilość 

ścieków odprowadzona w latach 2004–2006 r., mierzona w oczyszczalni przez eksploatatora, 

wynosiła 53–61 m3/d. Jezioro położone jest na terenie objętym ochroną. Głównym źródłem 

ładunków biogenów powstających w zlewni są lasy (37% P) oraz opad atmosferyczny (50% 

P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) znaczne wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania 

ścieków z zabudowy mieszkalnej i letniskowej, w tym biwaków oraz wyposażenia 

kąpielisk w toalety, 

2) ograniczenie dalszej zabudowy rekreacyjnej wokół jezior bliżej niż 100 m od brzegu, 

3) ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

4) zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy łowiących na jeziorze, 

5) rozpatrzenie możliwości rekultywacji przez napowietrzanie we wschodniej części 

(słaba wymiana wód) jeziora Gołuń, 

6) działania edukacyjne prowadzone wobec turystów i właścicieli ośrodków 

rekreacyjnych. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu:  

Wobec bardzo silnej presji turystycznej i zabudowy - 14-15 lat 
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Jezioro  KAŁĘBIE 

ID  3584 (nr katalogowy 20522) 

ID hydrograficzne  2945619 

 

Lokalizacja Lokalizacja: 53o42’33,3’’N, 18o28’16,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     440,36 ha 

Głębokość maks.   6,4 m 

Głębokość średnia   2,4 m 

Objętość    11,0564 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 66,10 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży i płytki zbiornik położony na wysokości 87,0 m n.p.m., w dorzeczu rzeki 

Wdy (Czarnej Wody). Zasilają go wody Jez. Czarnego Południowego oraz liczne cieki 

z odwodnień terenów podmokłych i bagiennych, niektóre z nich są okresowo suche. 

Do największych zalicza się dopływającą od północy, z rozległych terenów podmokłych, 

Strugę Karszanek. Odpływ stanowi rzeka Kałębnica, zasilająca południowo-wschodnią część 

Jez. Słonego. Poziom wód jeziora jest stabilny. Poziom jeziora jest utrzymywany przez 

zastawkę. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Jest to płytki 

zbiornik o dogodnych warunkach do recyrkulacji substancji biogennych, w znacznym stopniu 

podatny na wpływy z przylegających do niego terenów. Wpływ zlewni na jezioro jest jednak 

umiarkowany, a sposób zagospodarowania korzystny z punktu widzenia ochrony jeziora 

(niewielka przewaga lasów). Dopływy zawierały znaczne ilości trudniej rozkładalnych 

substancji organicznych. Wody Strugi Karszanek i dopływu spod Osieka były ponadto wysoko 

obciążone rozpuszczonymi substancjami nieorganicznymi oraz związkami fosforu i azotu 

mineralnego. Zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora (grupa 

4 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód jeziora jest zły (III klasa wg SOJJ). 
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Przesądza o tym wysoka produkcja biologiczna i niska przezroczystość wody w całym sezonie 

limnologicznym. Zawartość chlorofilu-a kształtowała się na poziomie 40 mg/m3 wiosną 

i 110 mg/ m3 latem. Ponadto wody były wysoko natlenione, charakteryzowały się 

umiarkowanym poziomem biogenów i rozpuszczonych substancji mineralnych. Jakość wód 

jeziora od 1986 roku nie uległa zmianie i nadal odpowiada III klasie. Notowane różnice 

wynikały z intensywniejszej produkcji biologicznej obserwowanej w 2005 roku.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 76,6 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,5 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 8,6 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 257 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,16 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,083 I-II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,4 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,77 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,42 4 

Wymiana wody (%) 90 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 5,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,00 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 14,0 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 1,19 2 

Spadek zlewni 9,6 1 

Obszary bezodpływowe 28 2 

Typ geologiczny zlewni piaszczysta 3 

Typ użytkowania zlewni rolniczo-leśna 

z zabudową 

2 

Średnia  2,00 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 

 

3. Ocena zlewniowa  

Największy udział w zlewni jeziora (bufor 1000 m) stanowią lasy (49%), głównie 

iglaste, oraz łąki i pastwiska, zajmujące 29% jej powierzchni. Tereny rolnicze dochodzą 

do linii brzegowej zbiornika. W granicach zlewni bezpośredniej znajduje się duża wieś Osiek, 

której zabudowania usytuowane są blisko brzegu jeziora, i kilka znacznie mniejszych 

miejscowości, jak Wymysłowo, Wycinki, Okarpiec, Dobry Brat, Radogoszcz. Jezioro jest w 

znacznym stopniu zagospodarowane turystycznie. Zabudowany jest teren w rejonie dopływu 

z Jez. Czarnego (ploso północno-wschodnie), położony pomiędzy miejscowościami Osiek 

i Duże Wycinki. Znajduje się tam dość liczna luźna zabudowa domków letniskowych 

(bezpośrednio nad wodą) oraz dwa ośrodki wypoczynkowe i plaża. Bardzo gęsta prywatna 

zabudowa rekreacyjna usytuowana jest natomiast na południowym brzegu zbiornika, 

pomiędzy miejscowościami Radogoszcz i Wycinki. Na wysokości miejscowości Dobry Brat 

zlokalizowany jest duży murowany ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy, z plażą, 

kąpieliskiem i przystanią wodną. Obiekt ten czynny jest przez cały rok i może pomieścić 100-

160 osób. W miejscowości Osiek znajduje się wiele kwater agroturystycznych. Jezioro nie jest 

bezpośrednim odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani 

dla przemysłu. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Osiek nie została jeszcze 

uporządkowana. Gmina nie jest w pełni skanalizowana. Wśród miejscowości leżących 

nad jeziorem skanalizowany jest tylko Osiek. Do roku 2004 znaczna część ścieków dostawała 

się do jeziora w sposób niezorganizowany, głownie małymi ciekami ze wsi Osiek. 

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze dostarczane są do uruchomionej w 2004 roku 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Osieku. Oczyszczone ścieki odprowadzane są 

przewodem tłocznym o długości 1,5 km do Strugi Karszanek, i dalej do odległego o 2,8 km 

Jez. Kałębie. Przepustowość oczyszczalni wynosi 300 m3/dobę. Głównym źródłem 

powstającego ładunku biogenów jest opad atmosferyczny.  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

125,70 1131,31 37,71 10,2 11,79 10,4 

Lasy  606,57 909,86 60,66 49,4 9,48 16,75 

Łąki  i pastwiska 357,06 1071,18 71,41 29,1 11,16 19,72 

Ugory 139,44 418,33 27,89 11,3 4,36 7,70 

Opad atmosferyczny 440,36 5680,60 154,12 - 59,20 42,57 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia w Osieku 385,065 10,268 - 4,0 2,84 

Suma [kg/rok] 9596,35 362,06 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,080 2,09 

Ze źródeł punktowych 0,002 0,09 

Suma [g/m2rok] 0,082 2,18 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Jest to płytki 

zbiornik o dogodnych warunkach do recyrkulacji substancji biogennych, w znacznym stopniu 

podatny na wpływy z przylegających do niego terenów. Wpływ zlewni na jezioro jest jednak 

umiarkowany, a sposób zagospodarowania korzystny z punktu widzenia ochrony jeziora 

(niewielka przewaga lasów). Zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 

(grupa 4 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Jezioro jest intensywnie wykorzystywane do celów 

rekreacyjnych, prowadzona jest na nim gospodarka rybacka. Wśród miejscowości leżących 

nad jeziorem skanalizowany jest tylko Osiek. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Osieku 

odprowadzane są przewodem tłocznym o długości 1,5 km do Strugi Karszanek, i dalej 

do odległego o 2,8 km Jez. Kałębie. Głównym źródłem powstającego ładunku biogenów jest 

opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód jeziora jest zły. Jakość wód jeziora od 1986 roku 

nie uległa zmianie i nadal odpowiada III klasie. Notowane różnice wynikały 

z intensywniejszej produkcji biologicznej obserwowanej w 2005 roku.  
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Geosystem jeziora, którego naturalne warunki są niekorzystne dla jakości trofii wód 

jeziornych. Cechy naturalne zlewni sprzyjają spływom obszarowym, a samo jezioro jest w 

dużym stopniu podatne na wpływy z zewnątrz. W efekcie następuje szybka eutrofizacja 

wód jeziornych. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora 

2) Zakończenie kanalizowania wsi Osiek  

3) Wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenie i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej   

4) Po uporządkowaniu gospodarki ściekowej rozpatrzenie możliwości rekultywacji 

jeziora przez związanie fosforu  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

 Po rekultywacji - 5 lat. 
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Jezioro  LUBISZEWSKIE 

ID  20464 

ID hydrograficzne  29415 

 

Lokalizacja: 54°07’22”N 17°35’45”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    76,33 ha 

Głębokość maks.    8,6 m 

Głębokość średnia    5 m 

Objętość     3966 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 101,20km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Lubiszewskie jest przepływowym jeziorem rynnowym na rzece Wdzie. 

Kształt jeziora jest wydłużony z północnego zachodu na południowy wschód – jego długość 

wynosi niecałe dwa kilometry, zaś szerokość do około 400 metrów. Linia brzegowa jest słabo 

rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Lubiszewskiego. 

Zgodnie z informacją Leśnictwa  Libusz woda jest dobrej jakości, jedynie mętna latem. 

Jednak jest to jedynie ocena subiektywna. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,0 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,64 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 25,7 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1328,52 11956,65 398,55 13,31 43,78 28,81 

Lasy  7578,98 11368,47 757,90 75,90 41,62 54,79 

Łąki  i pastwiska 759,36 2278,07 151,87 7,61 8,34 10,98 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 241,68 725,05 48,34 2,42 2,65 3,49 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 76,33 984,66 26,72 

 

3,61 1,93 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 27312,89 1383,38 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,81 35,78 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,81 35,78 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – jest to około 76%. Pozostały 

obszar to tereny rolnicze. Lasy są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku 

fosforu produkowanego w zlewni. Natomiast z gruntów ornych, mimo dużo mniejszej 

powierzchni, pochodzi większość azotu. 

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest jeszcze korzystniejsze. 

Wprawdzie podobny jest udział lasów i terenów rolniczych, jednak tereny rolnicze to głównie 

ugory. Jedynie na południu, na niewielkim odcinku linii brzegowej tereny rolnicze dochodzą 

w pobliże jeziora. Tam też leży nieskanalizowana wieś Papiernia, której zabudowania 

nie dochodzą jednak do brzegu. Nad jeziorem występuje niewielka ilość indywidualnej 

zabudowy rekreacyjnej.  

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

brak również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Lubiszewskiego. Jednak informacja Leśnictwa Lipusz oraz zagospodarowanie zlewni – 

zdecydowana przewaga lasów, pozwalają przypuszczać, iż jezioro może spełniać wymagania 

stanu dobrego. Jednakże w celu utrzymania tego stanu wskazane jest zastosowanie 

ograniczeń zmierzających do zmniejszenia negatywnych oddziaływań rolniczych na jezioro. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy. 
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Jezioro  OCYPEL 

ID 3111(nr katalogowy 20527) 

ID hydrograficzne  2945821 

 

Lokalizacja: 53o48’00,6’’N, 18o18’17,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    105,89 ha 

Głębokość maks.   40,0 m 

Głębokość średnia   6,7 m 

Objętość    8,135 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 26,44 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wdy (Czarna Woda), na wysokości 99,8 m 

n.p.m. Jest to dość duży i umiarkowanie głęboki zbiornik, na którym znajduje się częściowo 

zalesiona wyspa o powierzchni 7,6 ha. Przez jezioro przepływa rzeka Święta Struga, 

pozostałe dopływy to niewielkie cieki odwadniające okoliczne tereny. Wymiana wody 

kształtuje się na poziomie około 90%. Poziom wody jest stabilny, występują jedynie 

naturalne, niewielkie wahania.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jest to zbiornik 

o znacznej objętości hypolimnionu i niewielkiej wymianie wody. Naturalne ukształtowanie 

misy przyczynia się do słabszej odporności jeziora na spływ zanieczyszczeń z obszaru zlewni 

i stwarza dogodne warunki do zatrzymania substancji biogennych w warstwie epilimnionu, 

zwiększając tym samym jej produktywność. Sposób zagospodarowania zlewni jest korzystny 

z uwagi na znaczne obszary leśnei niski udział gruntów ornych. Ma ona średnie możliwości 

uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). 

Potencjalnym zagrożeniem jest natomiast intensywne wykorzystywanie rekreacyjne jeziora. 

Wody Świętej Strugi zasilające akwen były umiarkowanie obciążone substancjami 

biogennymi. Wody dopływu spod miejscowości Ocypel wprowadzały do zbiornika znaczne 

ilości azotu i fosforu. Stan ekologiczny wód jeziora jest jeszcze umiarkowany, ale już zbliżony 
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do słabego (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się znaczną produkcją biologiczną 

i nieco obniżoną przezroczystością wody. Skład organizmów planktonowych był typowy dla 

wód czystych lub miernie zanieczyszczonych. Fitoplankton wykazywał słabe zróżnicowanie, 

odnotowano masowy rozwój okrzemki. Poziom biogenów odpowiadał dobrej jakości wody. 

Warstwa epilimnionu była jeszcze dobrze natleniona, jednak już w górnej w warstwie skoku 

termicznego nastąpił tak gwałtowny spadek natlenienia wody, że na głębokości 6 m stężenie 

tlenu wynosiło zaledwie 0,2 mg O2/l. Głęboka, o wyrównanej temperaturze warstwa 

hypolimnionu rozpoczynała się na głębokości 10 m i była praktycznie całkowicie pozbawiona 

tlenu. Wody w północno-zachodniej części misy, w rejonie ujścia Świętej Strugi, 

były wyraźnie gorszej jakości. W całkowicie odtlenionej warstwie przydennej występowało 

wysokie stężenie związków fosforu i azotu amonowego. Wiosną w warstwie 

powierzchniowej notowano tu także wyższą ilość fosforu i azotu, a stężenie fosforanów było 

prawie trzykrotnie wyższe niż w pozostałej części zbiornika. Jakkolwiek, w porównaniu 

z rokiem 1996, klasa czystości wód jeziora (wg SOJJ) nie uległa zmianie, to jednak 

wyznaczająca ją punktacja wzrosła od wartości nieznacznie przekraczającej górną granicę 

I klasy do wartości zbliżonej do górnej granicy II klasy (praktycznie zmiana o klasę czystości). 

Koncentracja chlorofilu-a wzrosła ponad 5-krotnie, a poziom azotu i fosforu 2-krotnie. 

Zły stan natlenienia hypolimnionu występował w obu okresach badawczych. Wyraźnie 

pogorszył się stan wód przydennych, były one znacznie bardziej obciążone związkami fosforu 

i azotem amonowym.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 23,7 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,6 > II 

% O2 w hypolimnionie  0,1 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 338 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,91 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,060 I-II 

 Stan jeziora umiarkowany 

 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,7 2 

V jez./L (tys.m3/m) 1,43 3 

Stratyfikacja wód (%) 30,4 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,16 3 

Wymiana wody (%) 90 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,14 

Kategoria II – jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 27,2 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0 0 

Spadek zlewni 13,7 2 

Obszary bezodpływowe 0 3 

Typ geologiczny zlewni piaszczysta z torfem 2 

Użytk. zlewni rolniczo-leśna 

z zabudową 

2 

Średnia  1,9 

Grupa  3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i zasilania jeziora 

 

3. Ocena zlewniowa 

Zlewnia całkowita zajmuje powierzchnię 26,44  km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) 

składa się w 70% z lasów iglastych, a 8,5% powierzchni zajmują grunty orne. Pola miejscami 

dochodzą do linii brzegowej. Na północny wschód od jeziora, niedaleko brzegu, ale poza 

obszarem zlewni bezpośredniej, zaczynają się zabudowania dużej, nie skanalizowanej, 

miejscowości Ocypel. Wieś usytuowana jest wzdłuż lewego brzegu dopływu zasilającego 

akwen. Jej zabudowania znajdują się w odległości 50 m od jeziora. Ścieki gromadzone są 

w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni w Lubichowie. Zbiornik jest 

bardzo intensywnie zagospodarowany turystycznie. W pobliżu wsi, na skarpach 

przylegających bezpośrednio do jeziora, znajduje się duży kompleks rekreacyjny, obejmujący 

łączące się ze sobą cztery ośrodki wypoczynkowe i rozlokowane pomiędzy nimi liczne 

prywatne domki letniskowe. Po stronie zachodniej usytuowane są cztery ośrodki 

wypoczynkowe i prywatne domki letniskowe. Ponadto we wsi Ocypel funkcjonuje wiele 
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sezonowych kwater agroturystycznych (łącznie dla ok. 100 osób). Przy ośrodkach funkcjonują 

także pola namiotowe i kąpieliska. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia 

wody przeznaczonej do spożycia ani dla przemysłu. Na zbiorniku prowadzona jest 

gospodarka rybacka, jest ono zarybiane. Jezioro znajduje się na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Borów Tucholskich oraz Natura 2000 i podlega ochronie prawnej. Głównym 

źródłem ładunków biogenów powstających w zlewni są tereny leśne (21% N i 33% P) i opad 

atmosferyczny (52% N i 34% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

44,09 396,84 13,23 8,5 15,0 12,2 

Lasy  363,65 545,47 36,36 70,1 20,6 33,4 

Łąki  i pastwiska 84,14 252,42 16,83 16,2 9,6 15,5 

Ugory 26,95 80,85 5,39 5,2 3,1 5,0 

Opad atmosferyczny 105,89 1365,93 37,06 - 51,7 34,0 

Suma [kg/rok] 2641,52 108,87 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,103 2,49 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,103 2,49 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację. Naturalne ukształtowanie misy przyczynia 

się do słabszej odporności jeziora na spływ zanieczyszczeń z obszaru zlewni i stwarza 

dogodne warunki do zatrzymania substancji biogennych w warstwie epilimnionu, 

zwiększając tym samym jej produktywność. Sposób zagospodarowania zlewni jest korzystny 

z uwagi na znaczne obszary leśne i niski udział gruntów ornych. Zlewnia ma średnie 

możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora. Potencjalnym 

zagrożeniem jest natomiast intensywne wykorzystywanie rekreacyjne jeziora. Wody 

dopływu spod miejscowości Ocypel wprowadzały do zbiornika znaczne ilości azotu i fosforu. 

Głównym źródłem ładunków biogenów powstających w zlewni są tereny leśne 
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i opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód jeziora jest jeszcze umiarkowany, ale już 

zbliżony do słabego. Wody w północno-zachodniej części misy, w rejonie ujścia Świętej 

Strugi, były wyraźnie gorszej jakości. Jakkolwiek, w porównaniu z rokiem 1996, klasa 

czystości wód jeziora (wg SOJJ) nie uległa zmianie, to jednak wyznaczająca ją punktacja 

wzrosła od wartości nieznacznie przekraczającej górną granicę I klasy do wartości zbliżonej 

do górnej granicy II klasy (praktycznie zmiana o klasę czystości).  

 

Geosystem jeziora w którym niekorzystne dla jeziora warunki zlewniowe (duża możliwość 

dostarczania materii do jeziora) są równoważone przez wysoką odporność samego jeziora 

na wpływy z zewnątrz. W efekcie tempo naturalnej eutrofizacji wód powinno być 

umiarkowane. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsi Ocypel np. poprzez budowę 

oczyszczalni ścieków przystosowanej do odbioru dużej ilości ścieków w sezonie 

letnim,   

2) pilne wzmożenie działań w zakresie egzekucji wymogów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie na terenie wsi Ocypel i okolic, 

3) ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności).    

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

 10 lat. 
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Jezioro  OKONIŃSKIE 

ID  20532 

ID hydrograficzne 294641 

 

Lokalizacja: 53°41,0'N, 18°05,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     106,5 ha  

Głębokość maksymalna  24,5 m 

Głębokość średnia   8,8 m    

Objętość    9472,5 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 2603,19 ha 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Okonińskie położone jest w długiej rynnie polodowcowej na przedpolu Borów 

Tucholskich. Zbiornik ten posiada bardzo wysoką wartość wskaźnika wydłużenia. 

Przy długości misy wynoszącej ponad 6 km, jego szerokość maksymalna to jedynie 340 m. 

Dno jeziora Okonińskiego jest silnie urozmaicone. Posiada wiele progów i przegłębień – 

największe o głębokości 24,5 m położone jest w środkowej części zbiornika. Skoncentrowane 

dopływy do jeziora występują w postaci rowów melioracyjnych prowadzących wody z pól 

uprawnych. W północnej części jeziora ma swój  początek Prusina, jedyny powierzchniowy 

odpływ wód z jeziora Okonińskiego. Duży odsetek lasów w terenie zlewni bezpośredniej 

jeziora gwarantuje stabilne stany poziomu wód. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 7,8 II 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 2,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie 1,1 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 178 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,12 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,02 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 8,8 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,85 3 

Stratyfikacja wód [%] 19,5 3 

 P dno czynne/V epi.  0,06 1 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 10,06 1 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Użytk. zlewni leśna 0 

Średnia  0,66 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

 

Jezioro cechuje się stosunkowo wysoką odpornością na oddziaływanie czynników 

zlewniowych. Podatność na degradację odpowiadająca II kategorii, obniżana jest jedynie 

przez procent wód stratyfikowanych oraz długość linii brzegowej. Produkcja biologiczna 
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w wodach jeziora Okonińskiego podczas badań monitoringowych w 2000 roku była na niskim 

poziomie. Wartości chlorofilu „a” klasyfikują je do dobrego stanu ekologicznego wód. 

Wynika to z niewielkiej zasobności warstw epilimnionu w substancje biogenne. Do 

niekorzystnych zjawisk można zaliczyć jedynie występowanie warunków anerobowych 

w warstwie hypolimnionu jeziora, na wszystkich przegłębieniach. Pociąga to za sobą 

uwalnianie fosforu zgromadzonego w osadach dennych, o czym świadczą jego 

ponadnormatywne wartości. Obciążenie wód materią mineralną występuje na bardzo niskim 

poziomie. Pod względem sanitarnym wody jeziora Okonińskiego nie zbudzały zastrzeżeń. 

W porwaniu z poprzednią serią pomiarową, przeprowadzoną w 1988 roku stan wód jeziora 

nie uległ znaczącej zmianie. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
184,49 1660,4 55,35 7,09 23,92 7,04 

Lasy  2020,44 3030,67 606,13 77,61 43,66 77,07 

Łąki  i pastwiska 257,77 773,3 77,33 9,9 11,14 9,83 

Zbiorniki wodne 105,98 - - 4,07 - - 

Środowiska podmokłe 34,51 103,53 10,35 1,33 1,49 1,32 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 106,5 1373,85 37,28 

 

19,79 4,74 

Punktowe źródła zanieczyszczeń - - - - 

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 6941,75 786,44 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,74 0,65 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,74 0,65 
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W zlewni jeziora Okonińskiego brak jest punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Jedyną niekorzystną presję na jeziora wywiera użytkowanie turystyczne wód, lecz jest ona 

niewielka. Ośrodek wczasowy oraz pola namiotowe posiadają uregulowaną gospodarkę 

wodnościekową. Zagrożenie stanowić może jedynie fragmentaryzacja pasa trzcin poprzez 

nowo powstającą zabudowę rekreacyjną (pomosty, plaże). Ładunki azotu i fosforu ogólnego 

dostające się z terenu zlewni są na niskim poziomie. Głównym źródłem zasilania wód 

w biogeny jest mechanizm zasilania wewnętrznego w warunkach anerobowych. Tereny 

użytkowane rolniczo, położone w środkowej części jeziora, stanowią niewielki procent jego 

zlewni i nie wywierają znaczącego wpływu na procesy zachodzące wewnątrz misy jeziornej. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Okonińskie cechuje się dobrym stanem ekologicznym, zgodnie z wymaganiami 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. W porównaniu z wcześniejszymi badaniami nie uległy one 

znaczącym zmianom, co może świadczyć o względnie stałej równowadze procesów 

zachodzących na terenie jego zlewni i w samej misie jeziornej. Niekorzystnie na końcową 

ocenę rzutuje jedynie odtlenienie naddennych warstw wody i ich wewnętrzne wzbogacanie 

w związki fosforu. Podsumowując, stan trofii jeziora Okonińskiego jest dobry. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

1) Zarybianie jeziora drapieżnymi gatunkami ryb i odłowy ryb planktonożernych. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

2) W przypadku planowanej wycinki lasu w zlewni bezpośredniej, prowadzić ją 

jednorazowo na niewielkim fragmencie, najlepiej metodą gniazdową, pozostawiając 

wzdłuż linii brzegowej pas lasu wodochronnego,  

3) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

4) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w pasie o szerokości 100 m 

od brzegu jeziora, 

5) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy. 
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Jezioro  OSTROWITE 

ID  20538 

ID hydrograficzne 29471422 

 

Lokalizacja: 53°30,4'N, 18°09,1'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     56,5 ha 

Głębokość maksymalna  8,4 m 

Głębokość średnia   4,1 m 

Objętość    2455,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1702,22 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Ostrowiete o powierzchni 56,5 ha posiada wydłużony kształt. Słabo rozwinięta 

linia brzegowa posiada wąską strefę litoralu. Dno jeziora jest płaskie, a maksymalne 

przegłębienie znajduje się w południowej części jeziora (8,4 m). Jezioro zasilane jest 

dopływem prowadzącym wody z jeziora Błądzimskiego oraz kilkoma sezonowymi dopływami 

w północno-zachodniej części misy. Odpływ wód następuje w kierunku północnym do Strugi 

Mukrz. Wymiana wód w misie jeziornej następuje co około jeden rok. 

 



 

 
 

2. Ocena jakościowa  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 38,1 III 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 1,1 I-II 

O2 nad dnem 0,4 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 409 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,33 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,11 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
umiarkowany 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m]  4,1 3 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,60 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi.  0,24 3 

Wymiana wody (%) 90 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 7,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  3,00 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 7,47 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni Leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego 

i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 
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Zasobność w substancje pokarmowe dla fitoplanktonu w wodach jeziora Ostrowitego jest 

niewielka. Mimo tego produktywność biologiczna wód jest bardzo intensywna. Wartości 

chlorofilu „a” klasyfikują wody jeziora na podstawie wyników monitoringu 

przeprowadzonego w 1999 roku do umiarkowanego stanu ekologicznego. Równie słabo 

przedstawiają się warunki tlenowe w strefie naddennej. Powyższe wyniki odzwierciedlają 

słabą odporność na degradację, która odpowiada III kategorii. Jezioro zostało wytypowane 

do życia ryb karpiowatych. 

 

Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

565,49 5089,41 169,65 33,22 66,00 53,74 

Lasy  726,57 1089,86 72,66 42,68 14,13 23,02 

Łąki  i pastwiska 167,74 503,22 33,55 9,85 6,53 10,63 

Zbiorniki wodne 142,28 - - - - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 100,14 300,42 20,03 5,88 3,9 6,34 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 56,5 728,85 19,78 

 

9,45 6,26 

Punktowe źródła zanieczyszczeń - - - - 

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 7711,76 315,66 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,56 13,65 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,56 13,65 
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Słaba kategoria podatności na degradację jeziora Ostrowitego odzwierciedla presję, jaką 

wywiera na zbiornik zlewnia. Strefa buforowa w postaci pasu zadrzewień znajduje się jedynie 

wzdłuż zachodniego brzegu jeziora. Pozostała część linii brzegowej ma bezpośredni kontakt 

z gruntami ornymi, które dostarczają ponad połowę ładunku azotu i fosforu z terenu zlewni. 

Dodatkową presję na jezioro może stanowić rozwój plaży położonej na południowo-

wschodnim brzegu jeziora. 

 

Ocena końcowa 

Wody jeziora Ostrowitego, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, reprezentują 

umiarkowany stan ekologiczny. Stan ten odzwierciedla silną presję zlewni na wody jeziora. 

Dodatkowo płytki zbiornik wodny wykazuje objawy zaawansowanego stanu eutrofizacji wód, 

co potwierdzają podwyższone wartości biogenów oraz wskaźników produktywności 

biologicznej.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Nie dotyczy. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 20 m od brzegu jeziora, 

2) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w pasie o szerokości 100 m 

od brzegu jeziora, 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ zbiornika. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora. Z uwagi na uwarunkowania morfometryczne stan eutrofii jest dla jeziora stanem 

trwałym.  
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Jezioro  OSUSZYNO 

ID  1432 (nr katalogowy 20484) 

ID hydrograficzne  294279 

 

Lokalizacja: 54o05’46,4’’N, 17o56’34,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     81,64 ha 

Głębokość maks.    16,6 m 

Głębokość średnia    5,9 m 

Objętość     4,744 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  12,74 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to niewielki zbiornik, składający się z głębokiej części wschodniej, w centrum 

której znajduje się jedyne zagłębienie jeziora, oraz płytkiej odnogi rozciągającej się 

w kierunku zachodnim. Jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta, a dno mało urozmaicone. 

Zbiornik zasilany jest dopływem z Jez. Księże oraz wodami podskórnymi i z terenów 

bagiennych położonych na południowym brzegu. Odpływem jest ciek uchodzący 

do Jez. Mielnica. Na jeziorze występują niewielkie wahania poziomu wody, związane 

z pogodą i porą roku. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest umiarkowany (III klasa wg SOJJ, niewielkie przekroczenie II klasy). Pomimo wysokiej 

zawartości mineralnych związków azotu, notowanej wiosną w warstwie powierzchniowej, 

jezioro charakteryzowało się umiarkowaną produktywnością. Zawartość chlorofilu-a wiosną 

i latem była na zbliżonym poziomie. Skład i liczebność planktonu wskazywały 

na umiarkowanie wysoką trofię zbiornika. W głębszej jego części licznie rozwinęły się sinice, 

co było przyczyną wzrostu koncentracji chlorofilu-a. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 15,4 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,2 > II 

% O2 w hypolimnionie  4,1 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 315 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,90 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,093 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,9 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,92 3 

Stratyfikacja wód [%] 13,5 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,3 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej jeziora zajmuje 12,74 km2. Jego otoczenie w 92% stanowią 

lasy. W bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej znajdują się użytki zielone i wypasane jest 

bydło. W granicach zlewni bezpośredniej akwenu usytuowane są dwie wsie: położona 

bezpośrednio na wschodnim brzegu wieś Szarlota, znajdująca się na granicy zlewni wieś 

Rybaki oraz Osada Leśna Kościerzyna. Ich zabudowania dochodzą bezpośrednio do linii 

brzegowej. Miejscowości położone nad jeziorem wyposażone są w przydomowe 

oczyszczalnie. Na zachodnim brzegu znajduje się żwirownia Rybaki. Poza terenem zlewni 

bezpośredniej, w odległości około 2 km na północny wschód od jeziora, znajduje się miasto 

Kościerzyna. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Zabudowę rekreacyjną stanowią liczne, prywatne domki letniskowe, pensjonaty i trzy 

ośrodki wypoczynkowe (na około 490 miejsc), dwa pola namiotowe i parkingi leśne. 
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Rozwinęła się także agroturystyka.  Plaże skoncentrowane są w dwóch miejscach i zajmują  

0,3% długości linii brzegowej. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone, lub po mechanicznym oczyszczaniu odprowadzane do gruntu (ośrodek 

wypoczynkowy Szarlota). Brzegi jeziora zostały częściowo przekształcone (10% linii 

brzegowej, w tym 5% to brzeg zniszczony). Są one łagodne i łatwo dostępne. Szeroka odnoga 

porośnięta jest roślinnością wynurzoną. W jeziorze występuje także roślinność podwodna. 

Akwen znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Głównym źródłem ładunków 

biogenów powstających w zlewni są lasy (37% N i 56% P), a także opad atmosferyczny 

(56% N i 35% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

0,50 4,49 0,15 0,1 0,2 0,2 

Lasy  460,46 690,69 46,05 92,0 37,0 55,7 

Łąki  i pastwiska 3,05 9,15 0,61 0,6 0,5 0,7 

Ugory 36,75 110,24 7,35 7,3 5,9 8,9 

Opad atmosferyczny 81,64 1053,10 28,57 - 56,4 34,5 

Suma [kg/rok] 1867,67 82,73 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,101 2,29 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,101 2,29 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest umiarkowany (III klasa wg SOJJ, niewielkie przekroczenie II klasy). Otoczenie 

zbiornika w 92% stanowią lasy. W bezpośrednim sąsiedztwie jego linii brzegowej znajdują się 

użytki zielone i wypasane jest bydło. W granicach zlewni bezpośredniej akwenu usytuowane 

są dwie wsie (zabudowania na brzegu jeziora). Miejscowości położone nad jeziorem 

wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie. Na zachodnim brzegu znajduje się żwirownia 

Rybaki. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Zabudowę rekreacyjną stanowią liczne, prywatne domki letniskowe, pensjonaty i trzy 

ośrodki wypoczynkowe (na około 490 miejsc), dwa pola namiotowe i parkingi leśne. 

Rozwinęła się także agroturystyka. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone, lub po mechanicznym oczyszczaniu odprowadzane do gruntu (ośrodek 

wypoczynkowy PLO).  Akwen znajduje się na obszarze chronionym. Głównym źródłem 

ładunków biogenów powstających w zlewni są lasy (37% N i 56% P), a także opad 

atmosferyczny (56% N i 35% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej, letniskowej w tym biwaków i wyposażenia kąpielisk w toalety, 

2) ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności) w zachodniej części jeziora,    

3) zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy łowiących na jeziorze. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

8-10 lat 
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Jezioro  SCHODNO 

ID  1708 (nr katalogowy 20469) 

ID hydrograficzne  29419 

 

Lokalizacja: 54o03’01,7’’N, 17o51’24,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     49,52 ha 

Głębokość maks.    5,2 m 

Głębokość średnia    2,8 m 

Objętość     1,4256 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 174,95 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niewielki, płytki, polimiktyczny, zbiornik przepływowy o wydłużonym kształcie 

i znacznej wymianie wody. Przez jezioro przepływa rzeka Wda (Czarna Woda). 

Dopływa z zachodu, odpływa w kierunku wschodnim. Poziom zwierciadła wody leży na 

wysokości 137,7 m n.p.m.. Dno zbiornika jest słabo urozmaicone. Brzegi są w większości 

wysokie i strome. Na jeziorze występują sporadycznie niewielkie, naturalne wahania wody. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jest to zbiornik ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Wszystkie wskaźniki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe wykraczają poza 

normatywy ustalone dla trzech kategorii. Jedynym korzystnym elementem jest przewaga 

lasów w zlewni bezpośredniej jeziora. Wody dopływające do zbiornika były dobrej jakości. 

Stan ekologiczny zbiornika jest umiarkowany. Jego wody charakteryzuje bardzo słabe 

natlenienie, stosunkowo wysoka produktywność i niska przezroczystość. Roślinność 

makrofitowa wskazuje na umiarkowany stan wód akwenu. Stężenie rozpuszczonych 

substancji nieorganicznych i azotu ogólnego nie przekracza wartości odpowiednich dla stanu 

dobrego. Zawartość fosforu ogólnego przekracza poziom odpowie dni dla stanu dobrego. 

W ciągu 13 lat stan ekologiczny wód zbiornika nie zmienił się (w 1994 r. był umiarkowany), 

pogorszyła się jednak jakość wód; wzrosła produkcja biologiczna, spadła przezroczystość 

wody. Wzrósł poziom fosforu i rozpuszczonych substancji nieorganicznych. Stężenie azotu 
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ogólnego pozostało na zbliżonym poziomie. Zdecydowanie pogorszył się stan natlenienia 

wód przydennych. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 45,0 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,162 III 

Przezroczystość (m) 0,7 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 6,5 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 253 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,24 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,137 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,8 4 

V jez./L (tys.m3/m)  0,34 4 

Stratyfikacja wód (%)  0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,35 4 

Wymiana wody (%) 2650 4 

Wsp. Schindlera  (m2/m3) 120,7 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Powierzchnia zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 174,95 km2. W promieniu 1000 

m od brzegu jeziora występują głównie lasy sosnowe, które zajmują 61% terenu. Grunty orne 

stanowią 8,5% powierzchni. Roślinność wynurzona występuje w kępach, głównie po stronie 

południowej. Niewielkie zatoczki są tam głównie porośnięte trzciną (około 13% długości linii 

brzegowej). Na południowym brzegu jeziora położona jest wieś Schodno. Jej zabudowania 

znajdują się w odległości 100 m od jeziora. Miejscowość jest skanalizowana. Ścieki bytowo-

gospodarcze oczyszczane są w małej (4 m3/dobę) hydrobotaniczno-biologicznej oczyszczalni 

znajdującej się w miejscowości Schodno (1 km od jeziora), która odprowadza ścieki 

do gruntu.  Niedaleko wsi wybudowano szereg prywatnych domków letniskowych. 
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Znajduje się też 1 ośrodek wypoczynkowy. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Jezioro znajduje się na terenie Wdzydzkiego Parku 

Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Ładunek materii biogennej powstający w zlewni 

pochodzi z terenów użytkowanych rolniczo (głównie łąki i pastwiska) i lasów oraz z opadu 

atmosferycznego.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

28,25 254,25 8,47 5,9 14,0 9,7 

Lasy  295,48 443,22 29,55 61,3 24,5 33,9 

Łąki  i pastwiska 129,25 387,75 25,85 26,8 21,4 29,7 

Ugory 29,40 88,19 5,88 6,1 4,9 6,8 

Opad atmosferyczny 49,52 638,81 17,33 - 35,3 19,9 

Suma [kg/rok] 1812,22 87,08 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,176 3,66 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,176 3,66 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Wszystkie wskaźniki morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe wykraczają poza 

normatywy ustalone dla trzech kategorii. Jedynym korzystnym elementem jest przewaga 

lasów w zlewni bezpośredniej jeziora. Zabudowania wiejskie znajdują się w odległości 100 m 

od jeziora. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Miejscowość jest skanalizowana, ścieki 

po oczyszczeniu w oczyszczalni są  odprowadzane do gruntu w odległości ok. 1 km od jeziora. 

Zagospodarowanie zbiornika jest niewielkie i skupia się w rejonie wsi. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Znajduje się on na terenie objętym ochroną. Ładunek 

materii biogennej powstający w zlewni pochodzi z terenów użytkowanych rolniczo (głównie 

łąki i pastwiska) i lasów oraz z opadu atmosferycznego. Stan ekologiczny zbiornika jest 

umiarkowany. W ciągu 13 lat stan ekologiczny wód zbiornika nie zmienił się (w 1994 r. 

był umiarkowany), pogorszyła się jednak jakość wód. 
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód  

Uzyskanie efektu poprawy stanu jeziora jest poprawa stanu jezior Wyrówno i Bielawy  

1) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Wdy powyżej jeziora, w tym 

zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Lipuszu 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej na zachodnim i południowo-zachodnim brzegu jeziora 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

 8-10 lat 
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Jezioro  SKĄPE 

ID  2498 (nr katalogowy 20510) 

ID hydrograficzne  294425 

 

Lokalizacja: 53o54’15,3’’N, 17o48’46,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     121,44 ha 

Głębokość maks.    20,1 m 

Głębokość średnia    7,1 m 

Objętość     9,423 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  29,2 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to duży i głęboki, silnie wydłużony, przepływowy zbiornik rynnowy. Jego brzegi są 

strome, piaszczyste i całkowicie zalesione. Dno jest urozmaicone, z kilkoma wyraźnymi 

zagłębieniami, a linia brzegowa zróżnicowana (liczne małe zatoczki i przewężenia). 

Brzegi misy są strome. Z części południowo-zachodniej wypływa rzeka Parzenica. Poziom 

wody w jeziorze jest stabilny. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest dobry. Wody charakteryzowały się umiarkowaną produkcją biologiczną i dobrą 

przezroczystością. Poziom biogenów odpowiadał dobrej jakości wody. 

Warstwa hypolimnionu była jednak całkowicie pozbawiona tlenu. Na przestrzeni 12 lat stan 

ekologiczny wód nie uległ zmianie (stan ekologiczny  dobry, II klasa wg SOJJ). 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 14,8 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,8 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 256 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,92 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,035 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,1 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,76 4 

Stratyfikacja wód [%] 12,6 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,11 2 

Wymiana wody (%) 80 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,29 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 29,2 km2. Otoczenie zbiornika stanowią tereny leśne 

(91%), pozostałą część zajmują grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (9%). 

Brzegi jeziora nie są zagospodarowane, nie ma zabudowań gospodarczych, a także 

jakiejkolwiek zabudowy rekreacyjnej i form turystyki. Najbliższa miejscowość Lubnia znajduje 

się w odległości 3 km od jeziora. Do akwenu nie są odprowadzane żadne ścieki 

z bezpośrednich i pośrednich źródeł zanieczyszczeń. Jezioro znajduje się na terenie 

Zaborkiego Parku Krajobrazowego, Obszar Specjalnej Ochrony Bory Tucholskie, Specjalny 

Obszar Ochrony Młosino Lubnia. Objęte jest strefą ciszy. Jego brzegi nie są przekształcone. 

Roślinność wynurzona i zanurzona jest słabo rozwinięta. Roślinność wynurzona 

reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą (7% długości linii brzegowej), wśród 

roślinności zanurzonej dominuje wywłócznik (12% powierzchni). Głównym źródłem 
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ładunków azotu i fosforu powstającym w zlewni są tereny zalesione (33% N i 53% P), 

a ponadto opad atmosferyczny (48% N i 32% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

69,44 625,00 20,83 8,8 19,1 15,4 

Lasy  717,22 1075,8 71,72 91,2 32,9 53,1 

Opad atmosferyczny 121,44 1566,64 42,51 100 47,9 31,5 

Suma [kg/rok] 3267,47 135,06 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,111 2,69 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,111 2,69 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód jest dobry. Na przestrzeni 12 lat stan ekologiczny wód nie uległ zmianie (stan 

ekologiczny dobry, II klasa wg SOJJ). Otoczenie zbiornika stanowią tereny leśne (91%), 

pozostałą część zajmują grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (9%). Brzegi jeziora 

nie są zagospodarowane, nie ma zabudowań gospodarczych oraz jakiejkolwiek zabudowy 

rekreacyjnej i form turystyki. Najbliższa miejscowość Lubnia znajduje się w odległości 3 km 

od jeziora. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki z bezpośrednich i pośrednich źródeł 

zanieczyszczeń. Jezioro znajduje się na terenie chronionym. Głównym źródłem ładunków 

azotu i fosforu powstającym w zlewni są tereny zalesione (33% N i 53% P), a ponadto opad 

atmosferyczny (48% N i 32% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

Uwzględnienie w operacie rybackim możliwości zmiany zasad zarybiania jeziora 

w kierunku większego wykorzystania produktywności jeziora i zwiększenia odłowu 
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Jezioro  SŁONE 

ID  3504 (nr katalogowy 20523) 

ID hydrograficzne  294565 

 

Lokalizacja: 53o43’31,5’’N, 18o25’46,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    110,93 ha 

Głębokość maks.   5,4 m 

Głębokość średnia    2,7 m 

Objętość    3,349 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 79,96 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wdy (Czarnej Wody), na wysokości 87 m 

n.p.m.. Jest to płytki, rynnowy zbiornik o wydłużonym kształcie w kierunku północ-południe. 

Od wschodu akwen zasilają wody Jez. Kałębie (1,5 km ciek), od północy rzeka Siekierka, 

a od południa dopływ z Jez. Trzebiechowo. Odpływ wód następuje w kierunku północnym 

do rzeki Wdy, poprzez Jez. Wstążki. Poziom wody w zbiorniku jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Jest to 

płytki, nie stratyfikowany zbiornik, o znacznej powierzchni wody w stosunku do jej objętości. 

Cechy te są przyczyną słabej naturalnej odporności akwenu na spływ zanieczyszczeń z terenu 

zlewni, dostępności substancji biogennych zdeponowanych w osadach dennych i ich łatwego 

powracania do produkcji biologicznej. Wpływ zlewni na jezioro i roczna wymiana wody 

w zbiorniku są wysokie. Wody dopływów wprowadzają znaczne ilości związków fosforu 

i materii organicznej. Jedynym pozytywnym elementem, ze względu na utrzymanie dobrej 

jakości wód, jest wysoki udział terenów leśnych w zlewni bezpośredniej. Stan ekologiczny 

wód jeziora jest słaby (III klasa wg SOJJ). Charakteryzowały się one wysokim natlenieniem, 

wysoką produkcją biologiczną, zwłaszcza w okresie wiosennym. Skład organizmów 

planktonowych był typowy dla jezior o wodach czystych lub słabo zanieczyszczonych. 

Ogólny poziom fosforu i azotu wskazywał na dobrą jakość wody. Wiosną 50% oznaczonych 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
920 

 

organizmów roślinnych stanowiły zielenice. Latem w bogatym liczebnie i gatunkowo 

planktonie dominowały okrzemki, obok nich występowały również liczne sinice. Od 19 lat 

wody jeziora utrzymują się niezmiennie w III klasie czystości (wg SOJJ). W stosunku do 1996 

roku obniżyła się znacznie zawartość azotu i fosforu, poprawił się nieco stan natlenienia 

wody, wzrósł poziom materii organicznej. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 55,4 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,8 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 8,3 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 301 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,59 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,085 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,7 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,47 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,36 4 

Wymiana wody (%) 370 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 23,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita obejmuje powierzchnię 79,96 km2. Na obszarze w promieniu 1000 

m od jeziora dominują lasy – 79,8%. W bezpośrednim otoczeniu zbiornika dominują lasy 

częściowo podmokłe, zwłaszcza w części południowo-wschodniej. Część północną 

i północno--wschodnią zlewni zajmuje płaski teren z użytkami rolnymi. Nad jeziorem 

znajduje się nie skanalizowana wieś Skrzynia. Ścieki wywożone są do mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni w Osieku. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Struga 
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Karszanek. Poza obszarem zlewni bezpośredniej, jednak w rejonie dopływu z północy, 

znajduje się wieś Skorzenno. Jezioro jest zagospodarowane turystycznie. Zabudowa 

rekreacyjna usytuowana jest w rejonie odpływu i na wschodnim brzegu. Na północno-

zachodnim brzegu, w pobliżu wsi Skrzynia, znajduje się zwarta zabudowa rekreacyjna. 

Na wschodnim brzegu akwenu, w strefie ciszy rezerwatu „Czapli Wierch”, zlokalizowana jest 

zabudowa składająca się z 15 domków letniskowych. Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Akwen nie jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi też ujęcia wody 

przeznaczonej do spożycia ani dla przemysłu. Leży na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Borów Tucholskich i Natura 2000. Na wschodnim brzegu zbiornika znajduje się, 

utworzony w 1960 roku, rezerwat ptasi „Czapli Wierch” o powierzchni 5,26 ha. Chroni on 

kolonię czapli siwej, wielu gatunków kaczek i rzadkich gatunków ptaków drapieżnych oraz 

fragment boru mieszanego z około 200-letnim drzewostanem sosnowym. Nad jeziorem 

ciągnie się pas brzegowy olchy i sosny. W podszycie występuje w drobnych kępach brzoza 

i jałowiec. Wzdłuż linii brzegowej rozciąga się pas trzciny pospolitej o zróżnicowanej 

szerokości, szczególnie mocno rozrośniętej w płytkiej północnej i południowej części akwenu. 

Roślinność wynurzona zajmuje 45% długości linii brzegowej. Głównym źródłem ładunków 

azotu i fosforu powstających w zlewni są tereny leśne (30% N i 44% P) oraz opad 

atmosferyczny (56% N i 34% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  506,79 760,18 50,68 79,8 29,5 44,0 

Łąki  i pastwiska 117,94 353,82 23,59 18,6 13,7 20,5 

Ugory 10,29 30,87 2,06 1,6 1,2 1,8 

Opad atmosferyczny 110,93 1431,00 38,83 - 55,6 33,7 

Suma [kg/rok] 2575,87 115,15 100 100 100 

 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,104 2,32 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,104 2,32 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację. Jest to płytki, nie stratyfikowany 

zbiornik, o słabej naturalnej odporności na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni, 

dostępności substancji biogennych zdeponowanych w osadach i ich łatwego powracania 

do produkcji biologicznej. Wpływ zlewni na jezioro i roczna wymiana wody w zbiorniku są 

wysokie. Wody dopływów wprowadzają znaczne ilości związków fosforu i materii 

organicznej. Jedynym pozytywnym elementem, ze względu na utrzymanie dobrej jakości 

wód, jest wysoki udział terenów leśnych w zlewni. Stan ekologiczny wód jeziora jest słaby. 

Od 19 lat wody jeziora utrzymują się niezmiennie w III klasie czystości (wg SOJJ). 

Część północną i północno--wschodnią zlewni zajmuje płaski teren z użytkami rolnymi. 

W rejonie dopływu z północy, znajduje się wieś Skorzenno. Jezioro jest zagospodarowane 

turystycznie. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Akwen nie jest odbiornikiem 

ścieków, nie stanowi też ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani dla przemysłu. 

Leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich i Natura 2000. Głównym 

źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są tereny leśne (30% N i 44% P) 

oraz opad atmosferyczny (56% N i 34% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Poprawa stanu wód jeziora jest związane również z poprawą jakości wód jeziora 

Kałębie (znaczący dopływ). Ponadto: 

1) ograniczenie rekreacyjnej zabudowy wokół jeziora, 

2) uporządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż dopływu do jeziora od strony 

północnej (wieś Skorzenno). 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

10-12 lat. 
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Jezioro  SŁUPINKO 

ID  1893 (nr katalogowy 20495) 

ID hydrograficzne  29433 

 

Lokalizacja: 54o01’27,3’’N, 17o52’21,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     59,46 ha 

Głębokość maks.    4,2 m 

Głębokość średnia    2,0 m 

Objętość     1,263 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   425,71 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to niewielki, silnie wydłużony w kierunku W-E, płytki zbiornik przepływowy 

położony w zlewni rzeki Wdy (Czarnej Wody). Lustro wody znajduje się na wysokości 133,4 m 

n.p.m. Dno zbiornika jest słabo urozmaicone. Jego brzegi są wysokie i strome. Przez jezioro 

przepływa rzeka Wda, jedynie przez wschodnią część. Jezioro zasilają także wody Jez. 

Słupino. Poziom wody jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jest to zbiornik ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Jedynym korzystnym dla jakości wód parametrem jest przewaga terenów zalesionych 

w najbliższym otoczeniu jeziora. Wody dopływu z Jez. Słupino były wiosną wysoko obciążone 

fosforem, wody Wdy były dobrej jakości. Stan ekologiczny wód jeziora był umiarkowany, 

zbliżony do dobrego (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysoką produkcją 

biologiczną, potwierdzoną niską przezroczystością. Wiosna dominowały okrzemki, 

latem okrzemki i zielenice. W warstwie powierzchniowej utrzymywał się wysoki poziom 

fosforu, szczególnie latem. Również warstwy przydenne były wysoko obciążone fosforem, 

wyższe stężenia występowały w rejonie odpływu Wdy. Wody odznaczały się stabilnymi 

warunkami tlenowymi i niewielkim stężeniem azotu.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 26,6 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 9,6 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 260 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,85 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,131 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,0 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,20 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,49 4 

Wymiana wody (%) 600 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 27,5 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

W zlewni bezpośredniej (bufor 1000 m) dominują lasy sosnowe (64% powierzchni). 

Grunty orne zajmują 14% powierzchni, w części odpływowej stykają się z linią brzegową 

zbiornika. Roślinność wynurzona porasta ponad 80% linii brzegowej zbiornika. Stanowi ją 

głównie trzcina pospolita, pałka, sitowie i turzyce. Jezioro jest w niewielkim stopniu 

wykorzystywane rekreacyjnie (prywatna zabudowa i ośrodek wypoczynkowy). Jezioro nie 

jest odbiornikiem ścieków. Prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, jest zarybiane, mają 

miejsce odłowy rekreacyjne. W zachodniej części, bezpośrednio nad jeziorem znajdują się 

łąki i pastwiska, wypasane jest bydło. Brzegi są łatwo dostępne, w istotnym stopniu 

przekształcone przez kolonie bobrów. Jezioro położone jest na terenie chronionym: Natura 

2000 i Wdzydzki Park Krajobrazowy. Głównym źródłem ładunku biogenów jest opad 

atmosferyczny (63% N i 47% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

22,42 201,76 6,73 14,2 16,5 15,1 

Lasy  100,43 150,64 10,04 63,7 12,3 22,5 

Łąki  i pastwiska 31,70 95,10 6,34 20,1 7,8 14,2 

Ugory 3,20 9,59 0,64 2,0 0,8 1,4 

Opad atmosferyczny 59,46 767,03 20,81 - 62,7 46,7 

Suma [kg/rok] 1224,12 44,56 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,075 2,06 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,075 2,06 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Jedynym korzystnym dla jakości wód parametrem jest przewaga terenów zalesionych 

w najbliższym otoczeniu jeziora (64%). Grunty orne zajmują 14% powierzchni, w części 

odpływowej stykają się z linią brzegową zbiornika. Roślinność wynurzona porasta ponad 80% 

linii brzegowej zbiornika. Jezioro jest w niewielkim stopniu wykorzystywane rekreacyjnie. 

Nie jest odbiornikiem ścieków. Prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, jest zarybiane, 

odbywają się odłowy rekreacyjne. Bezpośrednio nad jeziorem znajdują się łąki i pastwiska, 

wypasane jest bydło. Brzegi są łatwo dostępne, w istotnym stopniu przekształcone przez 

kolonie bobrów. Jezioro położone jest na terenie chronionym. Głównym źródłem ładunku 

biogenów jest opad atmosferyczny (63% N i 47% P). Stan ekologiczny wód jeziora był 

umiarkowany, zbliżony do dobrego. 
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Uzyskanie poprawy stanu jeziora jest zależne od stanu wód Wdy i jeziora Słupino 

i Cheb.  

1) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie zlewni jezior Słupino i zaostrzenie 

warunków odprowadzania ścieków z OŚ dla Dziemian w zlewni jeziora Cheb 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni jeziora w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu:  

8-10 lat. 
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Jezioro  SŁUPINO 

ID  20498 

ID hydrograficzne  29433  

 

Lokalizacja: 54°01’11”N 17°50’06”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     66,93 ha 

Głębokość maks.    22,5 m 

Głębokość średnia    7,1 m 

Objętość     4376,9 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  22,41 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Słupino jest jeziorem przepływowym. Połączone jest niewielkimi ciekami 

z jeziorami: Cheb.d.y (Cheb), Słupinko oraz Lipno. Kształt jeziora jest wydłużony z zachodu 

na wschód – jego długość wynosi około 1700 metrów, zaś szerokość około 500 metrów. 

Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Dziemianach na jeziorze występują niewielkie wahania 

poziomu wód, spowodowane przyczynami naturalnymi. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Słupino.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 7,1 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,1 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 5,3 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

656,55 5908,96 196,97 30,83 41,59 18,14 

Lasy  1212,87 1819,31 121,29 56,95 12,80 11,17 

Łąki  i pastwiska 35,87 107,60 7,17 1,68 0,76 0,66 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 157,56 472,67 31,51 7,40 3,33 2,90 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 66,93 863,40 23,43 

 

6,08 2,16 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 5037,00 705,18 35,45 64,96 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 14208,94 1085,54 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,57 13,70 

Ze źródeł punktowych 1,05 7,53 

Suma [g/m2rok] 1,62 21,23 
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Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – jest to około 57%. Pozostały obszar to 

tereny rolnicze – 31% to grunty orna z zabudową rozproszoną. grunty orne są 

odpowiedzialne za większość ładunku fosforu produkowanego w zlewni – 42%. 

Natomiast największa ilość fosforu pochodzi ze zlokalizowanej w zlewni jeziora oczyszczalni 

w miejscowości Parowa. Oczyszczalnia ta odprowadza 690m3/d ścieków i oszacowano, 

że aż 65% całkowitego produkowanego w zlewni fosforu. Należy jednak zwrócić uwagę, 

iż oczyszczalnia zlokalizowane jest ponad 2,5km od jeziora. Bezpośrednio do jeziora nie są 

odprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

W 100m strefie buforowej jeziora lasy stanowią jedynie 35% powierzchni, reszta to tereny 

rolnicze, w większości grunty orne z zabudową rozproszoną. Pola uprawne miejscami 

dochodzą do samego brzegu jeziora. 

Na północnym brzegu jeziora leży nieskanalizowana wieś Dąbrówka, której zabudowania 

dochodzą na odległość około 200 metrów od brzegu. Nad jeziorem występuje również 

indywidualna zabudowa rekreacyjna. Wokół jeziora, na niezalesionych odcinkach brzegu 

cignie się wąski pas zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Słupino. Zagospodarowanie zlewni – zdecydowana przewaga lasów, pozwalają 

przypuszczać, iż jezioro może spełniać wymagania stanu dobrego. Jednak duży udział 

terenów rolniczych oraz duża oczyszczalnia ścieków w zlewni są znacznym zagrożeniem dla 

jego stanu. Stąd też w celu utrzymania dobrego stanu wód należy zdecydowanie ograniczyć 

te zagrożenia. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków dla oczyszczalni w Parowej. 

2) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

3) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

4) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

5) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 
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6) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

e) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

f)   Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

g) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje 

Jezioro położone jest w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci 

Natura2000 – PLH220034 Jeziora Wdzydzkie oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków 

PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  STELCHNO 

ID  20542 

ID hydrograficzne 294921 

 

Lokalizacja: 53°31,5'N, 18°27,6'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     154,5 ha 

Głębokość maksymalna  10,3 m 

Głębokość średnia   5,1 m 

Objętość    7968,7 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 1411,56 ha 

Typ abiotyczny   2b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jezioro Stelchno o powierzchni 154,5 ha składa się z dwóch morfometrycznie 

zróżnicowanych części. Południowy basen, o stosunkowo stromym litoralu jest większy 

i osiąga maksymalną głębokość 10,3 m. Północny basen oddzielony jest od głównego plosa  

przez dwie wyspy o łącznej powierzchni 1,2 ha. Silnie rozwinięta linia brzegowa i obecność 

małych zatok jest odzwierciedleniem polodowcowej genezy jeziora. Całkowita wymiana 

wody w misie jeziora następuje co 10 lat, co wskazuje na wysoką odporność jeziora 

na wpływy ze zlewni. Jezioro zasilane jest dopływem, wpadającym do jeziora w jego 

północnej części. Odpływ zlokalizowany jest w największej zatoce jeziora i funkcjonuje 

w okresie od X od V. Wahania poziomu wód jeziora Stelchno dochodzące do 0,5 m wynikają 

z powiązania jego misy jeziornej z wodami podziemnymi. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 9,35 I 

ESMI 0,86 I 

Przezroczystość (SD)[m] 3,4 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,4 >II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 288 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 1,43 I-II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,07 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
Bardzo dobry 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 5,1 2 

V jez./L [tyś.m3/m] 1,05 3 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,19 3 

Wymiana wody (%) 10 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2 1 

Zagosp. zlewni bezp. Różnorodność 2 

Średnia  2,29 

Kategoria II – Jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 3,09 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczenia go do zbiornika 

 

 

Jezioro Stelchno wytypowane zostało do monitoringu diagnostycznego (reperowego), jako 

jezioro referencyjne dla typów abiotycznych wód Polski. Mimo II kategorii podatności 

na wód degradację jezioro Stelchno charakteryzuje się bardzo dobrym stanem ekologicznym 
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wód. Klasyfikacja została wykonana na podstawie wyników monitoringu prowadzonego 

w 2008 roku. Bogate łąki ramienicowe, porastające strefę litoralu przechwytują większą 

część substancji mineralnych i organicznych pochodzących z terenu zlewni, nie pozwalając 

w ten sposób na bujny rozwój organizmów fitoplanktonowych. Taki stan prowadzi 

równocześnie do zwiększenia zasięgu strefy fotycznej, co umożliwia makrofitom zanurzonym 

zasiedlanie głębszych partii dna misy jeziornej. Ostateczna ocena w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, biorąca pod uwagę stan 

ekologiczny wskazuje na bardzo dobry stan wód jeziora Stelchno. Stan wód od pierwszych 

badań przeprowadzonych w 1995 roku nie uległ znaczącej zmianie. Na jeziorze Stelchno jest 

prowadzona gospodarka rybacka, a jego wody zaklasyfikowane zostały jako przydatne do 

bytowania ryb karpiowatych. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
507,6 4568,36 152,28 35,96 58,02 51,82 

Lasy  620,73 931,09 62,07 43,97 11,83 21,12 

Łąki  i pastwiska 73,62 220,86 14,72 5,22 2,81 5,01 

Zbiorniki wodne 156,16 - - 11,06 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory 53,45 160,36 10,69 3,79 2,04 3,64 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 154,4 1993,05 54,08 

 

25,31 18,4 

Punktowe źródła zanieczyszczeń - - - - 

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 7873,73 293,84 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,19 5,1 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,19 5,1 
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W zlewni jeziora Stelchno brak jest punktowych źródeł zanieczyszczeń. Gospodarka ściekowa 

na terenie zlewni jest uregulowana. Potencjalnym zagrożeniem jakości wód jeziora jest 

działalność turystyczna i agrarna oraz wzrastające znaczenie rezydencjalne okolicznych 

terenów. Baza wypoczynkowa składa się z zorganizowanego kąpieliska oraz nielicznych 

domków letniskowych.  Jednak zasilanie jeziora w substancje biogenne odbywa się głównie 

z gruntów ornych z terenu zlewni za pomocą spływu powierzchniowego. Strefa buforowa, 

szczególnie silnie rozbudowana przy ujściu dopływu do jeziora, skutecznie ogranicza dostawę 

biogenów. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Stelchno charakteryzuje się potencjalnie trwałym bardzo dobrym stanem 

jakości wód. Wypadkowa podatności na degradację w połączeniu ze stosunkowo małą presją 

ze strony zlewni odzwierciedla się bardzo dobrym stanem wód. Łąki ramienicowe 

porastające fitolitoral skutecznie ograniczają rozwój fitoplanktonu, stanowiąc swoistą 

„zaporę” przed wzrostem trofii wód jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Nie dotyczy. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zarybianie jeziora drapieżnymi gatunkami ryb i odłowy ryb planktonożernych,  

2) Zakaz stosowania przy odłowach komercyjnych sprzętu ciągnionego, 

3) Zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze, 

4) Ochronę strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności), 

5) Egzekwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy 

rekreacyjnej w pasie do 100 m od brzegu jeziora, 

6) Zakaz lokalizowania nowych ujęć wody na jeziorze, 

7) Zakaz lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych ujmujących warstwy wodonośne 

zasilające jezioro. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy. 
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Jezioro  SUDOMIE 

ID 1439 (nr katalogowy 20483) 

ID hydrograficzne  294273 

 

Lokalizacja: 54o05’39,5’’N, 17o53’51,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     169,97 ha 

Głębokość maks.    13,0 m 

Głębokość średnia    4,6 m 

Objętość     8,0346 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  182,49 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to zbiornik średniej wielkości o wydłużonym kształcie, dość silnie rozwiniętej linii 

brzegowej i łagodnej konfiguracji dna, z jednym zagłębieniem we wschodniej części misy. 

Głównym dopływem jest rzeka Graniczna (Trzebiocha), płynąca z północy, z Jez. Garczyn 

przez Jez. Graniczne. Rowem, od strony wschodniej, dopływają do jeziora wody ze żwirowni 

w Rybakach. Odpływ stanowi wąski przesmyk łączący jezioro z Jez. Mielnica i dalej 

z Jez. Żółnowo, z którego wypływa rzeka Trzebiocha. Poziom wód jeziora jest stabilny. 

Obserwowane zmiany są minimalne, ich przyczyną są warunki pogodowe.  

 

 

2. Ocena jakościowa  

Zbiornik jest bardzo podatny na degradację (III kategoria wg SOJJ). Jest on słabo 

odporny na wpływy zewnętrzne, udział hypolimnionu jest niewielki (6%), a obszerny 

epilimnion stwarza dogodne warunki do rotacji substancji biogennych pochodzących z 

osadów dennych i ponownego wykorzystania ich do produkcji biologicznej. Sposób 

zagospodarowania zlewni sprzyja utrzymaniu dobrej jakości wody. Stan ekologiczny wód jest 

dobry (II klasa wg SOJJ). Charakteryzowały się one umiarkowanie wysoką produkcją 

biologiczną i słabą przezroczystością. Hypolimnion był bardzo słabo natleniony. Poziom 

biogenów i rozpuszczonych substancji nieorganicznych odpowiadał dobrej jakości wody. 
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Warstwa powierzchniowa była uboga w substancje biogenne, niski ich poziom w sezonie 

wiosennym ograniczał produkcję biologiczną. Stan wód wgłębnych wskazywał 

na postępującą eutrofizację zbiornika. W odtlenionych warstwach przydennych utrzymywał 

się wysoki poziom związków fosforu i azotu amonowego. Skład i liczebność planktonu 

wskazywały na umiarkowaną trofię. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 12,9 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,2 > II 

% O2 w hypolimnionie  1,2 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 287 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,81 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,077 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 4,6 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,99 3 

Stratyfikacja wód [%] 5,9 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,16 3 

Wymiana wody (%) 550 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 23,5 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,86 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni bezpośredniej obejmuje powierzchnię 182,5 km2. Otoczenie zbiornika 

(bufor 1000 m) zajmują w 59% tereny zalesione, grunty orne stanowią 20% powierzchni. 

W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora znajdują się grunty orne i użytki zielone. Na wschodnim 

brzegu jeziora położona jest wieś Rybaki. Na zachodnim brzegu, w granicach zlewni 

bezpośredniej, usytuowane są wybudowania wsi: Łubiana, Sycowa Huta i Grzybowo. 

Zabudowania znajdują się w odległości 30-40m od brzegu akwenu. W odległości 3 km 
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na północny wschód od jeziora znajduje się miasto Kościerzyna. Miejscowości położone 

nad jeziorem są skanalizowane. Odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych są 

oczyszczalnie w Kościerzynie i Dziemianach. Zbiornik jest intensywnie wykorzystywany 

do celów rekreacji. Na brzegach jeziora znajdują się liczne, prywatne domki letniskowe 

i 3 ośrodki wypoczynkowe (ponad 600 osób). Zbiornik nie jest bezpośrednim odbiornikiem 

zanieczyszczeń ze źródeł punktowych. Do rzeki Pilicy (dopływ Granicznej) odprowadzane są 

ścieki z Zakładów Porcelany Stołowej w Łubianie i OŚ w Łubianie. Na jeziorze prowadzona 

jest gospodarka rybacka. Brzegi zbiornika nie zostały przekształcone. Są one łagodne, łatwo 

dostępne (wysokość skarp nie przekracza 1 m) i porośnięte roślinnością wynurzoną, 

zwłaszcza w zachodniej, płytkiej części. Dominuje trzcina, jest także tatarak, sitowie i pałka 

(10% długości linii brzegowej). Roślinność podwodna tworzy rozległe łąki. Wokół zbiornika 

zachowane są naturalne roślinne bufory ochronne w postaci pasa drzew i krzewów. 

Nad jeziorem występują kormorany i bobry. Jezioro znajduje się na obszarze chronionym: 

Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu. Głównym źródłem ładunków azotu 

i fosforu powstających w obszarze zlewni są tereny rolnicze, a także opad atmosferyczny 

(58%  i 44% P). Z gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej  pochodzi 22% N i 21% 

P.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
93,09 837,80 27,93 19,6 22,3 20,6 

Lasy  278,54 417,81 27,85 58,7 11,1 20,5 

Łąki  i pastwiska 40,29 120,86 8,06 8,5 3,2 5,9 

Ugory 62,69 188,08 12,54 13,2 5,0 9,2 

Opad atmosferyczny 169,97 2192,66 59,49 - 58,4 43,8 

Suma [kg/rok] 3757,21 135,87 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,080 2,21 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,080 2,21 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Zbiornik jest słabo 

odporny na wpływy zewnętrzne, udział hypolimnionu jest niewielki (6%), a obszerny 

epilimnion stwarza dogodne warunki do rotacji substancji biogennych pochodzących 

z osadów dennych i ponownego wykorzystania ich do produkcji biologicznej. Sposób 

zagospodarowania zlewni sprzyja utrzymaniu dobrej jakości wody. Stan ekologiczny wód jest 

dobry (II klasa wg SOJJ). Otoczenie zbiornika zajmują w 59% tereny zalesione, grunty orne 

stanowią 20% powierzchni. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora znajdują się grunty orne 

i użytki zielone. Na wschodnim i zachodnim brzegu znajduje się kilka skanalizowanych 

miejscowości. Ich zabudowania znajdują się w odległości 30-40 m od brzegu akwenu. 

Odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych są oczyszczalnie w Kościerzynie 

i Dziemianach. Zbiornik jest intensywnie wykorzystywany do celów rekreacji: liczne, 

prywatne domki letniskowe, ośrodki wypoczynkowe na ponad 600 osób. Nie jest 

on bezpośrednim  odbiornikiem zanieczyszczeń ze źródeł punktowych. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Znajduje się ono na obszarze chronionym. Głównym 

źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są tereny rolnicze, a także opad 

atmosferyczny. Z gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej  pochodzi 22% N 

i 21% P.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód: 

1) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej oraz letniskowej, w tym z biwaków, 

2) ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności),     

3) zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze. 
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Jezioro  SUMINO 

ID  20472 

ID hydrograficzne  29421 

 

Lokalizacja: 54°10’40”N 17°48’07”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    163,82 ha 

Głębokość maks.   15,9 m 

Głębokość średnia   5,5 m 

Objętość    8439,2 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 28,58km2 

Typ abiotyczny   1a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Sumino jest rynnowym jeziorem przepływowym. Wypływa z niego rzeka 

Trzebiocha (Borowa), ponadto połączone jest z jeziorem Suminko. Kształt jeziora jest wąski, 

wydłużony z południowego zachodu na północny wschód – jego długość wynosi około 

4,5km, zaś szerokość do około 600 metrów. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z informacją Leśnictwa w Parchowie na jeziorze występują niewielkie wahania 

poziomu wód. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Sumino. 

Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Gminy w Parchowie woda jest przejrzysta, dobrej 

jakości. Jest to jednak jedynie subiektywna ocena.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,5 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,71 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,58 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

371,53 3343,78 111,46 12,96 35,72 25,98 

Lasy  2059,63 3089,45 205,96 71,86 33,01 48,01 

Łąki  i pastwiska 4,38 13,14 0,88 0,15 0,14 0,20 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 266,92 800,76 53,38 9,31 8,55 12,44 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 163,82 2113,28 57,34 

 

22,58 13,36 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 9360,41 429,02 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,26 5,71 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,26 5,71 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – jest to około 72%. Pozostały 

obszar to tereny rolnicze – z czego prawie połowę pokrywają ugory. Oszacowano, iż grunty 

orne są odpowiedzialne za większość ładunku azotu produkowanego w zlewni – 35%, 

natomiast najwięcej fosforu pochodzi z terenów leśnych. Znaczący jest też udział opadu 

atmosferycznego. 

Bezpośrednio do jeziora nie są odprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Nie zidentyfikowano również takich zrzutów w zlewni jeziora. 

Większość brzegów jeziora porośniętych jest lasem. Jedynie na południowo zachodnim 

krańcu leży niewielka wieś Sumin. Nad jeziorem występuje również zabudowa rekreacyjna. 

Na niewielkich odcinkach w pobliżu jeziora zlokalizowane są pola uprawne, 

jednak oddzielone są one  pasem lasu. 

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Sumino. Pozyskane od Urzędu Gminy informacje oraz zagospodarowanie zlewni – 

zdecydowana przewaga lasów, pozwalają przypuszczać, iż jezioro może spełniać wymagania 

stanu dobrego. Aby utrzymać dobry stan wód należy ograniczyć istniejące, niewielkie 

oddziaływania. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 
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c) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  TRZECHOWSKIE (CZECHOWSKIE) 

ID  2749 (nr katalogowy 20512) 

ID hydrograficzne  294532 

 

Lokalizacja: 53o52’25,1’’N, 18o14’09,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     73,124 ha 

Głębokość maks.    32 m 

Głębokość średnia    8,3 m 

Objętość     6,990 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  17,92 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to średniej wielkości, głębokie, przepływowe jezioro wytopiskowe. Obecnie nie 

ma żadnych urządzeń hydrotechnicznych. Kilkaset metrów poniżej odpływu jeziora znajduje 

się MEW w Młyńsku. Odpływ z jeziora uchodzi do rzeki Wdy. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Brak danych monitoringowych 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ, dane niepełne) 

Percepcja wody: dobra, przejrzysta, bez nieprzyjemnego zapachu, nie występowały śnięcia 

ryb. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] - - 

Wsk. okrzemkowy - - 

ESMI - - 

Przezroczystość [m] - - 

% O2 w hypolimnionie  - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] - - 

Azot ogólny [mgN/l] - - 

Fosfor ogólny [mgP/l] - - 

 Stan jeziora Brak danych 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację  

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 8,3 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,72 3 

Stratyfikacja wód [%] bd - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] bd - 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,67 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 17,92 km2. Otoczenie jeziora 

(bufor 1000 m) stanowią lasy (62%) oraz tereny rolnicze: grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej (14%) oraz łąki i pastwiska (24%). Niewielka część łąk znajduje się 

w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora (dochodzi do linii brzegowej). Nad jeziorem położone są 

miejscowości: Iwiczno, Piece, Trzechowo, Czechowo. Nie są one skanalizowane. 

Ścieki gospodarczo-bytowe gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone 

do oczyszczalni w m-ci Kaliska. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki ze źródeł 

punktowych. Akwen jest użytkowany rekreacyjnie. Jest tu jeden ośrodek wypoczynkowy 

z plażą (200 m) i polem namiotowym (namioty i przyczepy kempingowe). Na północnym 

brzegu jest nie strzeżone kąpielisko i plaża. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, 

odbywają się połowy rekreacyjne. Jego brzegi są łagodne i nie przekształcone. 

Zostały zachowane naturalne bufory ochronne: pas drzew i krzewów porastających całą linię 
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brzegową. Największy udział w ładunku materii biogennej ma opad atmosferyczny (49% N 

i 33% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

47,89 431,01 14,37 14,0 22,2 18,5 

Lasy  211,91 317,87 21,19 61,8 16,4 27,2 

Łąki  i pastwiska 81,47 244,41 16,29 23,8 12,6 20,9 

Ugory 1,75 5,26 0,35 0,5 0,3 0,5 

Opad atmosferyczny 73,12 943,30 25,59 - 48,6 32,9 

Suma [kg/rok] 1941,84 77,80 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,106 2,66 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,106 2,66 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ, dane niepełne). 

Woda dobra, przejrzysta, bez nieprzyjemnego zapachu, nie występowały śnięcia ryb. 

Otoczenie jeziora stanowią lasy (62%) oraz tereny rolnicze: grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej (14%) oraz łąki i pastwiska (24%). Niewielka część łąk znajduje się 

w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora (dochodzi do linii brzegowej). Nad jeziorem położone są 

cztery nie skanalizowane miejscowości. Ścieki wywożone są do oczyszczalni w m-ci Kaliska. 

Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki ze źródeł punktowych. Jezioro jest w niewielkim 

stopniu użytkowane rekreacyjnie. Prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, odbywają się 

połowy rekreacyjne. Największy udział w ładunku materii biogennej ma opad atmosferyczny 

(49% N i 33% P).  
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu:   

Uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsiach leżących nad jeziorem. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Brak danych. 
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Jezioro  WDZYDZE POŁUDNIOWE 

ID  1984 (nr katalogowy 20503) 

ID hydrograficzne  294379 

 

Lokalizacja: 53o58’50,6’’N, 17o54’25,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     926,59 ha 

Głębokość maks.    68 m 

Głębokość średnia    18,7 m 

Objętość     180,100 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 538,07 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to rozległy i bardzo głęboki zbiornik o dobrze rozwiniętej linii brzegowej, 

z licznymi wyspami i półwyspami, położony w dorzeczu Wdy (Czarnej Wody). Misa akwenu 

wydłużona jest w kierunku północ-południe, jej brzegi mają przeważnie charakter klifowy, 

o stromych i wysokich zboczach. Dno jest bardzo urozmaicone, z szeregiem zagłębień 

i płycizn. Największe zagłębienie (68m) znajduje się na północ od wyspy Sarka. Na jeziorze są 

trzy duże wyspy: Wielki Ostrów, Mały Ostrów i Glonk. Na wyspie Ostrów Wielki usytuowane 

jest niewielkie gospodarstwo. Południowa część jeziora pełna jest malowniczych zatoczek, 

cypli i półwyspów. W pobliżu wsi Wdzydze Tucholskie znajduje się zatłoczone w sezonie 

letnim wybudowanie Lipa. Akwen zasilają wody Jez. Wdzydze Północne, którego głównym 

dopływem jest rzeka Wda oraz kilka niewielkich cieków o charakterze rowów 

melioracyjnych. Odpływ stanowi rzeka Wda, odpływająca w kierunku południowo-

wschodnim. Wymiana wody w roku wynosi 60%. Poziom wód jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro cechują bardzo dobre warunki naturalne, decydujące o jego wysokiej 

odporności na degradację (I kategoria wg SOJJ). Parametrami o wartościach szczególnie 

korzystnych z punktu widzenia jakości wody są wszystkie związane z morfometrią misy, 

to jest znaczna głębokość i procent stratyfikacji wód, wysoka zdolność rozcieńczania 

spływających zanieczyszczeń, utrudniona rotacja biogenów zdeponowanych w osadach. 
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Korzystnie przedstawia się również otoczenie jeziora, w którym przewagę stanowią tereny 

leśne, a wymiana wody w zbiorniku jest stosunkowo niska. Stan ekologiczny wód zbiornika 

jest dobry (II klasa wg SOJJ). Koncentracja chlorofilu-a i przezroczystość wody, wskazują 

na umiarkowaną produkcję pierwotną jeziora (II klasa). Wyższy poziom chlorofilu-a i niższą 

przezroczystość wody notowano wiosną. Skład i liczebność planktonu świadczyły 

o umiarkowanie wysokiej trofii. Występujące organizmy były typowe dla wód czystych 

lub miernie zanieczyszczonych. Wiosną przydenne warstwy wody były wysoko natlenione. 

Latem średnie nasycenie hipolimnionu tlenem na poszczególnych stanowiskach zmieniało się 

od 11% do 42%. Zawartość tlenu w warstwie przydennej wynosiła od 1,3 do 3,5 mg O2/dm3. 

Najsłabsze natlenienie wód notowano na dopływie Wdy, najwyższe we wschodniej części 

zbiornika. Wody charakteryzowały się niskim poziomem substancji biogennych 

i rozpuszczonych substancji nieorganicznych. Najwyższy poziom związków fosforu notowano 

wiosną w warstwie powierzchniowej w rejonie odpływu. Wysoki poziom prezentowały także 

stężenia fosforanów nad dnem. Od 1994 roku stan czystości wód jeziora nie zmienił się 

(II klasa wg SOJJ). 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 14,4 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,1 I-II 

% O2 w hypolimnionie  29,6 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 277 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,64 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,080 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 18,7 1 

V jez./L (tys.m3/m) 6,53 1 

Stratyfikacja wód (%) 57,8 1 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,04 1 

Wymiana wody (%) 60 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,0 2 

Zagosp. zlewni bezp. Przewaga lasów 1 

Średnia  1,29 

Kategoria I – jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz 

 

3. Ocena zlewniowa  

Obszar zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 538,1 km2, przy czym w bezpośrednim 

otoczeniu (bufor 1000 m) 65% terenu stanowią lasy, a 12% grunty orne. W bezpośrednim 

otoczeniu jeziora przeważają lasy sosnowe z dużą ilością jałowca. Grunty orne i łąki zajmują 

niewielkie powierzchnie, głównie na wschodnim i południowym brzegu zbiornika (30 m 

od brzegu). Na wschodnim brzegu położone są wsie Wdzydze Tucholskie i Jasnochówka 

(w rejonie odpływu Wdy). Zabudowania znajdują się bezpośrednio na brzegu jeziora. 

Wsie nie są skanalizowane. Ścieki wywożone są do oczyszczalni w Cisewiu. Roślinność 

wynurzona z przewagą trzciny tworzy skupiska wokół wysp Sidwy, Glonek i Przerost, 

wschodniego brzegu Ostrowia Małego i Ostrowia Wielkiego. Roślinność zanurzona tworzy 

zwarty pas wzdłuż brzegów. Jest to głównie moczarka kanadyjska, wywłócznik kłosowy 

i rogatki. Jeziora kompleksu Wdzydzkiego są w znacznym stopniu zagospodarowane 

turystycznie. Łączna liczba miejsc noclegowych w sezonie wynosi tu ponad 7 tysięcy. 

Ośrodki skupione są wzdłuż wschodnich brzegów jezior, od Skoczowa i Czarniny 

aż do miejscowości Borsk. Porośnięte lasami, trudno dostępne brzegi zachodnie 

są w niewielkim stopniu wykorzystane rekreacyjnie. Baza turystyczna Wdzydz Południowych 

zlokalizowana jest głównie w rejonie Wdzydz Tucholskich i Borska. W rejonie wsi Borsk 

znajduje się 5 rozległych ośrodków wczasowych, dużo prywatnych domków letniskowych, 

altanek i dacz. W pobliżu wybudowania Lipa, położonego u nasady niewielkiego półwyspu, 

zlokalizowane są 34 domki letniskowe, pole namiotowe z węzłem sanitarnym, stanica wodna 

z wypożyczalnią sprzętu, kąpielisko i parking. Akwen nie jest odbiornikiem ścieków. Ścieki 

z ośrodków wypoczynkowych i miejscowości znajdujących się na terenie zlewni 

są dostarczane do oczyszczalni komunalnej. Jest to zbiornik typu sielawowego, występuje 

troć jeziorna zwana również wdzydzką, niezwykle rzadki endemiczny gatunek ryb 

łososiowatych żyjący wyłącznie w Jez. Wdzydze. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka. Jezioro leży na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000. Na jednej 
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z wysp mają siedlisko kormorany. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu jest opad 

atmosferyczny (74% N i 60% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
180,28 1622,56 54,09 12,1 10,1 9,9 

Lasy  964,42 1446,6 96,44 64,6 9,0 17,7 

Łąki  i pastwiska 143,95 431,85 28,79 9,6 2,7 5,3 

Ugory 205,10 615,29 41,02 13,7 3,8 7,5 

Opad atmosferyczny 926,59 11952,98 324,31 - 74,4 59,5 

Suma [kg/rok] 16069,31 544,64 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,059 1,73 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,059 1,73 

 

Ocena końcowa  

Jezioro cechują bardzo dobre warunki naturalne, decydujące o jego wysokiej 

odporności na degradację (I kategoria wg SOJJ). W bezpośrednim otoczeniu 65% terenu 

stanowią lasy, a 12% grunty orne. Jezior jest w znacznym stopniu zagospodarowane 

turystycznie. Porośnięte lasami, trudno dostępne brzegi zachodnie są w niewielkim stopniu 

wykorzystane rekreacyjnie. Baza turystyczna zlokalizowana jest głównie w rejonie Wdzydz 

Tucholskich i Borska. Akwen nie jest odbiornikiem ścieków. Ścieki z ośrodków 

wypoczynkowych i miejscowości znajdujących się na terenie zlewni są dostarczane 

do oczyszczalni komunalnej. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, odławiana 

jest głównie troć. Jezioro leży na terenie chronionym. Głównym źródłem ładunków azotu 

i fosforu jest opad atmosferyczny (74% N i 60% P). Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry 

(II klasa wg SOJJ). Od 1994 roku stan czystości wód jeziora nie zmienił się (II klasa wg SOJJ) 
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Utrzymanie ograniczeń w dalszej  zabudowie i wykorzystaniu rekreacyjnym oraz 

gospodarce ściekowej  określonych w przepisach dotyczących Wdzydzkiego PK. 
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Jezioro  WIECKIE 

ID  20461 

ID hydrograficzne  29411 

 

Lokalizacja: 54°04’30”N 17°40’11”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     85,49 ha 

Głębokość maks.    10,2 m 

Głębokość średnia    4,9 m 

Objętość    4458,3 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 37,39km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wieckie jest rynnowym jeziorem przepływowym. Zasilane jest niewielkimi 

ciekami bez nazwy, zaś wypływa z niego rzeka Wda. Kształt jeziora jest wąski, mocno 

wydłużony 

z północy na południe – jego długość wynosi około 3,5km, zaś szerokość do około 

700 metrów. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa pomorskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Wieckiego. Zgodnie 

z informacją uzyskaną w Leśnictwie w Lipuszu woda jest przejrzysta, dobrej jakości. 

Jest to jednak jedynie subiektywna ocena.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,9 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,5 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 8,58 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

289,16 2602,40 86,75 7,73 28,37 18,02 

Lasy  3090,31 4635,47 309,03 82,57 50,53 64,21 

Łąki  i pastwiska 114,04 342,11 22,81 3,05 3,73 4,74 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 163,76 491,28 32,75 4,38 5,36 6,81 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 85,49 1102,82 29,92 

 

12,02 6,22 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 9174,08 481,26 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,56 10,73 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,56 10,73 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – jest to około 83%. Pozostały 

obszar to tereny rolnicze – z czego połowę pokrywają ugory i łąki. Oszacowano, 

iż zdecydowana większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni pochodzi z terenów 

leśnych. 

W 100m strefie buforowej wprawdzie nieco mniej jest lasów, a więcej terenów rolniczych, 

jednak większość ich powierzchni zajmują ugory. Na południowo wschodni brzegu dochodzą 

one dość blisko jeziora. 

Na wschodnim brzegu jeziora leżą nieskanalizowane wsie Śluza oraz Żeleziec. Nad jeziorem 

występuje również indywidualna zabudowa rekreacyjna. Wokół jeziora, na niezalesionych 

odcinkach brzegu ciągnie się wąski pas zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Wieckiego. Pozyskane od Urzędu Gminy informacje oraz zagospodarowanie zlewni – 

zdecydowana przewaga lasów, pozwalają przypuszczać, iż jezioro może spełniać wymagania 

stanu dobrego. Aby utrzymać dobry stan wód należy ograniczyć istniejące, niewielkie 

oddziaływania. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 
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c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f)    Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu jeziora. 

g) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

h) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

i)    Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje 

Jezioro położone jest w obrębie  obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 –

PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  WIECKIE 

ID  20507 

ID hydrograficzne  2943969 

 

Lokalizacja: 53°52’51”N 18°04’03”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     35,63 ha 

Głębokość maks.    7,9 m 

Głębokość średnia    2,9 m 

Objętość     1176,7 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  9,05km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wieckie jest jeziorem przepływowym na rzece Studzienicka Struga uchodzącej 

do Wdy. Kształt jeziora jest owalny z wyraźnie zaznaczonymi zatokami. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa pomorskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora progiem stabilizującym. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Wieckiego. Zgodnie 

z informacją uzyskaną w Urzędzie Gminy Czersk woda jest dobrej jakości, jednak czasem 

mętna. Jest to jednak jedynie subiektywna ocena.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,9 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,34 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 8,0 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,75 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lasy  729,66 1094,49 72,97 83,94 58,66 68,69 

Łąki  i pastwiska 103,95 311,86 20,79 11,96 16,71 19,57 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 35,63 459,63 12,47 

 

24,63 11,74 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 1865,98 106,23 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,30 5,24 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,30 5,24 
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Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – jest to około 84%. Pozostały 

obszar to tereny rolnicze – łąki i pastwiska. Oszacowano, iż zdecydowana większość ładunku 

biogenów produkowanych w zlewni pochodzi z terenów leśnych, jednak ze względu na dość 

małą powierzchnię zlewni w stosunku do powierzchni jeziora, znaczący jest też udział opadu 

atmosferycznego. 

W 100m strefie buforowej wokół jeziora zagospodarowanie jest podobne. 

Na południowym brzegu jeziora, w pobliżu wypływu Studzienickiej Strugi, 

leży nieskanalizowana wieś Wieck. Ścieki z niej są wywożone na oczyszczalnię w Czersku.  

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Wieckiego. Pozyskane od Urzędu Gminy informacje oraz zagospodarowanie zlewni – 

zdecydowana przewaga lasów, oraz lasy i nieużytki otaczające jezioro, pozwalają 

przypuszczać, iż jezioro może spełniać wymagania stanu dobrego. Aby utrzymać dobry stan 

wód należy ograniczyć istniejące, niewielkie oddziaływania. 

 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  
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d) Stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, 

w dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków 

rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje 

Jezioro położone jest w obrębie  obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 

–PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  WIELEWSKIE 

ID 2475 (nr katalogowy20508) 

ID hydrograficzne  294421 

 

Lokalizacja: 53o55’25,8’’N, 17o50’24,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wda (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     154,93 ha 

Głębokość maks.    40,5 m 

Głębokość średnia    11,8 m 

Objętość     18,4 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  10,3 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to głęboki zbiornik, o średniej powierzchni, kształcie wydłużonym ze wschodu 

na zachód, linii brzegowej dobrze rozwiniętej i mało zróżnicowanej. Dno jeziora jest bardzo 

nierówne, z licznymi zagłębieniami i wypłyceniami. Odpływ stanowi rzeka Parzenica, która po 

przepłynięciu przez ciąg jezior: Głuchówko, Małe Zmarle, Bilewicz i Skąpe, odprowadza wody 

do rzeki Niechwaszcz (dopływ Wdy). Jezioro zasila ponadto dopływ z Jez. Ciepłego, 

które zlokalizowane jest na południowy-wschód od Jez. Wielewskiego. Jest to ciek okresowy, 

o minimalnym i zmiennym przepływie.  

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest odporne na wpływy zewnętrzne (I kategoria wg SOJJ). Jego zlewnia ma 

ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości dostarczania 

materii do zbiornika (grupa 1 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód jest dobry 

(I klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się niską produkcją biologiczną, wysoką 

przezroczystością, dobrym natlenieniem i niskim poziomem biogenów. Skład i liczebność 

planktonu był typowy dla wód w niewielkim stopniu zanieczyszczonych (przedstawiciele 

strefy β-mezosaprobowej).  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 7,7 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 3,5 I-II 

% O2 w hypolimnionie  11,3 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 218 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,89 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,021 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 11,8 1 

V jez./L [tys.m3/m] 2,87 2 

Stratyfikacja wód [%] 38,2 1 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 10 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,6 1 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  1,29 

Kategoria I – jezioro jest odporne na wpływy zewnętrzne 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 6,6 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Gęstość sieci rzecznej 0,31 0 

Spadek zlewni 18,8 2 

Obszary bezodpływowe 64 0 

Typ geologiczny zlewni gliniasto-piaszczysta z 

torfem 

1 

Typ użytkowania zlewni leśno-rolnicza z 

zabudową 

3 

Średnia  1,00 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 
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3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 10,3 km2. Otoczenie jeziora stanowią lasy (45%) 

i grunty orne z luźną zabudową (45%). W bliskim sąsiedztwie akwenu, w odległości 100 m 

od brzegu, są łąki. Na wschodnim i północno-wschodnim brzegu położona jest duża wieś 

Wiele licząca 1222 osoby. Jej zabudowania dochodzą do 50 m od brzegu jeziora. 

Wieś posiada kanalizację i wodociąg. Ścieki bytowo-gospodarcze pompowane są do 

mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni w Cisewie. Jezioro nie jest odbiornikiem 

zanieczyszczeń z bezpośrednich i pośrednich źródeł punktowych. Zbiornik jest intensywnie 

wykorzystywany rekreacyjnie (200 m plaży, kąpieliska, pomosty, przystań wodna). 

Nad jeziorem znajduje się kilka dużych ośrodków wypoczynkowych i prywatna zabudowa 

letniskowa. Rozwija się także agroturystyka. Na południowym brzegu położony jest duży 

ośrodek wypoczynkowy. Część jego obiektów wybudowano blisko akwenu, część 

zlokalizowano na dość stromej skarpie. Na wysokich skarpach, od północno-zachodniej 

strony oraz od południa usytuowano dwa duże ośrodki wczasowe. W ich pobliżu są pola 

namiotowe. Od strony południowo – wschodniego brzegu rozciąga się Kalwaria Wielewska, 

z pobudowanymi kaplicami i stacjami tzw. Drogi Kalwaryjskiej. Na niewielkim półwyspie, 

od strony północnej akwenu, znajduje się dzika zabudowa letniskowa (kilka domków 

drewnianych). Obiekty nie mają uregulowanej gospodarki wodno-ściekowej. Tylko część 

z nich ma pobudowane szamba. Na północno-zachodnim krańcu jeziora, na rozległym 

terenie leśnym, usytuowany jest duży ośrodek wypoczynkowy (domki drewniane 

i murowane, mieszkalne pawilony piętrowe i dwupiętrowe (4 szt.), dwie stołówki z pełnym 

zapleczem kuchennym). Jednocześnie z obiektów może korzystać ponad 200 osób. 

Ścieki bytowo-gospodarcze wytworzone w kompleksie wypoczynkowym, odprowadzane są 

kanalizacją wewnętrzną na własną oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną. 

Następnie odpływają do rowu melioracyjnego, który ma połączenie z Jez. Głuchówko, 

znajdującym się poniżej jeziora. Roślinność wynurzona jest uboga (4% linii brzegowej). 

Występuje w kilku niewielkich kępach wzdłuż linii brzegowej. Reprezentowana jest głównie 

przez trzcinę pospolitą, a miejscami także przez sitowie. Roślinność zanurzona porasta dno 

zbiornika na stosunkowo dużej powierzchni (35 ha). Jej obecność stwierdzono nawet na 7 m 

głębokości, gdzie tworzy na dnie podwodne łąki. Najliczniej występowały: moczarka 

kanadyjska, rogatek sztywny i osoka aloesowata. Dno zbiornika ma charakter głównie 

piaszczysty. Twarde podłoże pozbawione jest większej ilości osadów. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Odłowy przeprowadzane są regularnie. 

Wody zbiornika zarybiano narybkiem sielawy, siei, karpia i amura. Akwen położony jest 

w otulinie „Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego” (na południowym jego krańcu), leży też 

w granicach obszaru Natura 2000. Objęty jest strefą ciszy. Głównym źródłem ładunku azotu 

i fosforu są grunty orne (47% N i 45% P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny (42% 

N i 33% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

249,18 2242,62 74,75 45,3 46,9 45,4 

Lasy  244,59 366,88 24,46 44,5 7,7 14,9 

Łąki  i pastwiska 37,85 113,55 7,57 6,9 2,4 4,6 

Ugory 18,39 55,18 3,68 3,3 1,2 2,2 

Opad atmosferyczny 154,93 1998,54 54,22 - 41,8 32,9 

Suma [kg/rok] 4776,77 164,69 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,106 3,08 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,106 3,08 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest odporne na wpływy zewnętrzne (I kategoria wg SOJJ). Jego zlewnia ma 

ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości dostarczania 

materii do zbiornika (grupa 1 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód jest dobry 

(I klasa wg SOJJ). Otoczenie jeziora stanowią lasy i grunty orne z luźną zabudową (po 45%). 

W bliskim sąsiedztwie akwenu, w odległości 100 m od brzegu, są łąki. Na wschodnim 

i północno-wschodnim brzegu położona jest duża wieś Wiele. Jej zabudowania dochodzą 

do 50 m od brzegu jeziora. Wieś posiada kanalizację i wodociąg. Ścieki bytowo-gospodarcze 

pompowane są do mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni w Cisewie. 

Jezioro nie jest odbiornikiem zanieczyszczeń z bezpośrednich i pośrednich źródeł 

punktowych. Zbiornik jest intensywnie wykorzystywany rekreacyjnie (200 metrów plaż, 

kąpieliska, pomosty, przystań wodna). Nad jeziorem znajduje się kilka dużych ośrodków 

wypoczynkowych i prywatna zabudowa letniskowa. Rozwija się także agroturystyka (około 

20 miejsc noclegowych). Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Odłowy 

przeprowadzane są regularnie. Wody zbiornika zarybiano narybkiem sielawy, siei, karpia 

i amura. Akwen położony jest na terenie chronionym. Głównym źródłem ładunku azotu 
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i fosforu są grunty orne (47% N i 45% P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny 

(42% N i 33% P).  

 

Jest to system, w którym cechy naturalne zbiornika i zlewni nie sprzyjają szybkiej 

eutrofizacji wód; jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz, a jego zlewnia mało aktywna 

w dostawie ładunków obszarowych do zbiornika. Taki geosystem ma szansę utrzymania 

trofii wód jeziora na niskim poziomie 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Całkowite uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsi Wiele, szczególnie 

na terenach rekreacyjnych i kąpieliskach (toalety!). 
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Jezioro  WYRÓWNO 

ID  20467 

ID hydrograficzne  29418 

 

Lokalizacja: 54°03’39”N 17°49’21”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     49,07 ha 

Głębokość maks.    5,6 m 

Głębokość średnia    1,6 m 

Objętość     2226,1 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  24,28km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wyrówno jest jeziorem przepływowym. Zasilane jest przez niewielkie cieki 

bez nazwy i połączone z jeziorem Osty, z którego wypływa Dopływ z jez. Wyrówno 

uchodzący do Wdy. Kształt jeziora jest lekko wydłużony z zachodu na wschód. Linia 

brzegowa jest raczej słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Wyrówno. 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,6 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,24 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 11,1 III 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

756,43 6807,85 226,93 31,93 64,66 50,43 

Lasy  1068,38 1602,56 106,84 45,10 15,22 23,74 

Łąki  i pastwiska 299,11 897,32 59,82 12,63 8,52 13,29 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 196,05 588,16 39,21 8,28 5,59 8,71 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 49,07 633,00 17,17 

 

6,01 3,82 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 10528,90 449,97 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,92 21,46 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,92 21,46 
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Ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze, z czego około 

połowa to grunty orne z zabudową rozproszoną, zaś reszta – łąki i nieużytki. Pozostały obszar 

to lasy. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni - 65% azotu oraz 50% fosforu. 

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest mniej korzystne – cały ten 

obszar stanowią tereny rolnicze, z czego zdecydowana większość to grunty orne, które 

miejscami dochodzą prawie do samego brzegu jeziora. 

Nad jeziorem leżą wsie Wyrówno oraz Szwedzki Ostrów. Nie są one skanalizowane, 

a ścieki wywożone są do oczyszczalni w Lipuszu.  

Brzegi jeziora porasta pas roślinności szuwarowej. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Wyrówno. Jednak zagospodarowanie zlewni, a w szczególności terenów 

w bezpośredniej bliskości jeziora pozwala przypuszczać, iż jezioro może nie spełniać 

wymagań stanu dobrego. W celu poprawy stanu konieczne jest ograniczenie wpływów 

wynikających z rolniczego zagospodarowani zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 
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c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)     Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 

 

Inne informacje 

Jezioro położone jest w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci 

Natura2000 – PLH220034 Jeziora Wdzydzkie oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków 

PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  ZALESKIE 

ID  20547 

ID hydrograficzne 294941 

 

Lokalizacja: 53°27,4'N, 18°06,2'E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     62,8 ha  

Głębokość maksymalna  3,1 m 

Głębokość średnia   1,7 m    

Objętość    1068,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 595,09 ha 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1.Ocena hydrologiczna 

Jezioro Zaleskie o powierzchni 62,8 ha posiada wydłużony południkowo kształt. 

Jego misa jeziorna posiada mało urozmaicony kształt. Płaski litoral przechodzi w równie 

słabo urozmaicone dno o maksymalnej głębokości 3,1 m położonej w środkowej części 

jeziora. Całkowita wymiana wody w jeziorze zajmuje około 2,5 roku, co wynika z niewielkiej 

objętości przepływu wody w ciekach powiązanych z jeziorem. Jedyny dopływ do jeziora 

zlokalizowany jest w północnej części jeziora. Obok niego znajduje się skoncentrowany 

wypływ silnie żelazistych wód podziemnych. Odpływ wód położony jest na południu misy 

jeziornej. Nie odnotowano znaczących wahań poziomu wód w jeziorze Zaleskim. 
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2.Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 131,8 V 

ESMI - - 

Przezroczystość (SD)[m] 0,4 >II 

O2 nad dnem [mg/l] 5,8 I-II 

Przewodność w 20oC [µS/cm] 307 I-II 

Azot ogólny  [mg N/l] 2,98 >II 

Fosfor ogólny [mg P/l] 0,1 I-II 

 
Stan ekologiczny 

jeziora 
zły 

  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. Średnia [m] 1,7 4 

V jez./L [tyś.m3/m] 0,2 4 

Stratyfikacja wód [%] - - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 14,6 3 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów             

<60% grunty orne 
2 

Średnia  3 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. jeziora 5,34 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Użytk. zlewni leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,33 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na  uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczenia go do zbiornika 
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Badania monitoringowe jeziora Zaleskiego przeprowadzone zostały pierwszy raz w 2007 

roku. Ocena stanu ekologicznego wskazuje na stan zły. Najgorszy stan wynika 

z zaawansowanego procesu eutrofizacji wód zbiornika. Pozanormatywne wartości chlorofilu 

„a” mają odzwierciedlenie w wysokie produktywności fitoplanktonu. Jego bujny rozwój 

znacząco ogranicza zasięg strefy fotycznej. Poziom biogenów, szczególnie związków azotu 

jest na bardzo wysoki poziomie. Niepełna ocena podatności na degradację jeziora Zaleskiego 

wskazuje na słabą – III kategorię. Gospodarka rybacka na jeziorze Zaleskim jest prowadzona, 

a jezioro zaliczone zostało jako karpiowate. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N [kg/rok] P [kg/rok] % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
196,81 1771,28 59,04 33,07 56,5 50,06 

Lasy  289,9 434,84 28,99 48,71 13,87 24,58 

Łąki  i pastwiska 39,63 118,9 7,93 6,66 3,79 6,72 

Zbiorniki wodne 68,75 - - 11,55 - - 

Środowiska podmokłe - - - - - - 

Ugory - - - - - - 

Zabudowa zwarta - - - - - - 

Opad atmosferyczny 62,8 810,12 21,98 

 

25,84 18,64 

Punktowe źródła zanieczyszczeń - - - - 

Oczyszczalnie - - - - 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 3135,14 117,94 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,18 5 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,18 5 

 

W zlewni jeziora Zaleskiego brak jest znaczących punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Dwie miejscowości, położone w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora (Zalesie i Lipienica) 

w większym stopniu posiadają uregulowaną gospodarkę wodnościekową. Górną - północną 
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część zlewni porastają lasy, jednak część zlewni położoną najbliżej misy jeziornej 

zdominowana jest przez grunty orne. Właśnie z terenów rolniczych pochodzi ponad 50% 

ładunku azotu i fosforu dostających się z terenu zlewni. Strefa buforowa w postaci pasu 

trzcin i zadrzewień jest bardzo uboga – szczególnie w północnej części misy jeziornej. 

Materia organiczna i mineralna dostaje się do misy, tym bardziej, że pola uprawne dochodzą 

do samego brzegu zbiornika. Jezioro Zaleskie nie jest wykorzystywane rekreacyjnie. 

 

Ocena końcowa 

Jezioro Zaleskie charakteryzuje się wysokim poziomem trofi wód, co ma 

odzwierciedlenie w ocenie stanu ekologicznego wód. Zły stan wód jest wynikiem bardzo 

wysokiej produktywności biologicznej wód, do której znacząco przyczynia się obfitość 

substancji biogennych. Niewielka głębokość jeziora umożliwia wielokrotne mieszanie się wód 

w całej objętości w ciągu roku, co sprzyja dodatkowej dostawie substancji organicznych 

i mineralnych zakumulowanych w osadach. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Nie dotyczy. 

 

Wskazania konieczne do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

1) Zakaz wypasania zwierząt gospodarskich w pasie ochronnym stanowiącym pas 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

2) Ograniczenie stosowania nawożenia wszystkimi rodzajami nawozów w pasie 

o szerokości 50 m od brzegu jeziora, 

3) Zakaz lub ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków w pasie o szerokości 100 m 

od brzegu jeziora, 

4) Założenie pasa zadrzewień, zakrzaczeń lub zadarnień o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Proponowane ograniczenia powinny spowodować nie pogarszanie aktualnego stanu 

jeziora. Z uwagi na uwarunkowania morfometryczne stan eutrofii jest dla jeziora stanem 

trwałym.  
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Zbiornik  GRÓDEK  

ID  40110 

ID hydrograficzne - 29475 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), bezpośrednio na rzece Wdzie, w obszarze RZGW Poznań. 

Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie kujawsko-

pomorskim.  

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik Gródek, wybudowany w 1923 roku, wykorzystywany jest do celów 

energetycznych elektrowni Gródek, a jednocześnie pełniący funkcje zbiornika 

wyrównawczego dla położonej powyżej EW Żur. Zbiornik pełni równocześnie rolę akwenu 

turystycznego i wykorzystywany jest do celów rybackich. 

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik Gródek powstały przez usytuowanie zapory ziemnej na rzece Wdzie jest 

zbiornikiem przepływowym, o charakterze reolimnicznym, z poziomami piętrzenia: 

− najwyższy dopuszczalny poziom piętrzenia 51,91 m. n.p.m., 

− maksymalny roboczy poziom piętrzenia 51,91 m. n.p.m.,  

− minimalny roboczy poziom piętrzenia 50,71 m. n.p.m. 

Powierzchnia zbiornika w warunkach normalnych wynosi 63 ha, objętość 1,2 mln m3. 

Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 1960,8 km2, a długość linii brzegowej ma długość 16,4 

km. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego stanu 

ekologicznego. 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Wda od Prusiny do dopł. z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek, w obrębie 

której zlokalizowany jest Zb. Gródek, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany z uwagi 

na brak monitoringu w odpowiednim zakresie. 
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 1,9 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,1 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1634,5 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3.25 

Kategoria III – Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
21,8 1 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni leśna 0 

Średnia  1,3 

Grupa 2 – Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika nie 

określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność zbiornika 

na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. Zbiornik jest 

bardzo podatny na degradację o zlewni z małym wpływem na uruchamianie ładunku.  

Raport o stanie środowiska woj. kujawsko-pomorskiego w 2008 roku wskazuje na dobry stan 

wód rzeki Wdy w przekroju poniżej Zbiornika Gródek. 
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5. Ocena zlewniowa  

 

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami 

powstającymi w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do zbiornika z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
32604,75 293442,74 9781,42 16,7 48 31 

Lasy  129827,16 194740,74 12982,72 66,3 32 41 

Łąki  i pastwiska 19587,78 58763,34 3917,56 10,0 10 12 

Środowiska podmokłe 233,19 349,8 23,3 0,1 0,1 0,07 

Ugory 7883,94 23651,81 1576,79 4,0 3,9 5,0 

Zabudowa zwarta 195,23 1 171,40 175,71 0,1 0,2 0,6 

Opad atmosferyczny 63,24 815,74 22,13 

 

0,13 0,07 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 37423,82 3284,09 6 10 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 610359 31764 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  45,04 906,03 

Ze źródeł punktowych 5,19 59,18 

Suma [g/m2rok] 50,23 965,22 

 

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział terenów leśnych (66,3%), 

znaczący jest również udział gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (16,7%) 

oraz łąk i pastwisk (10%). Największa ilość N i P generowana przez zlewnię pochodzi 

z terenów zagospodarowanych rolniczo (48% N i 11% P) oraz terenów leśnych (32% N i 41% 

P). Znaczący jest również ładunek pochodzący z łąk i pastwisk (10% N i 12% P) oraz ze źródeł 

punktowych (6% N i 10% P). W całej zlewni udział terenów o zabudowie zwartej jest 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
976 

 

niewielki i wynosi 0,1%. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują 

głównie tereny leśne. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni obecnych jest 

siedmiu użytkowników odprowadzających ścieki komunalne bądź bytowo-gospodarcze.  

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowanych jest 6 ujęć wód powierzchniowych oraz 

20 ujęć wód podziemnych. 

Na lewym brzegu zbiornika zlokalizowana jest Ferma Krąplewice, zajmująca się hodowlą 

tuczników. Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na brak 

uciążliwości zapachowej zakładu. 

W zlewni zbiornika występują bardzo liczne ekosystemy od wód zależne, tj. głównie 

mokradła na glebach mineralnych oraz torfowiska. Ekosystemy te zostały określone jako 

zagrożone w różnym stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji 

azotu oraz intensywnej gospodarki użytkami zielonymi. 

Praktycznie cała zlewnia zbiornika stanowi obszar Natura 2000 OSO– Bory Tucholskie. 

Znajdują się tu również uchwalone obszary SOO – Sandr Wdy, Jeziora Wdzydzkie.  

 

Ocena końcowa (podsumowująca) 

Ze względu na brak danych monitoringowych oceny stanu ekologicznego zbiornika 

nie przeprowadzono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik 

jest bardzo podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania ładunku 

zanieczyszczeń.  

Biorąc pod uwagę fakt lokalizacji niemal bezpośrednio powyżej zbiornika Gródek, zbiornika 

Żur, który na podstawie wyników prowadzonego monitoringu wód został uznany 

za zdegradowany, zbiornik Gródek również uznaje się za zdegradowany. Poziom tej 

degradacji prawdopodobnie jest niższy niż zbiornika Żur, z uwagi na pełnienie przez ten 

zbiornik pewnego rodzaju funkcji osadnika w stosunku do zbiornika położonego poniżej. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

w tym działania inwestycyjne, powinny w perspektywie kolejnych lat spowodować poprawę 

stanu cieku zasilającego zbiornik. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Ze względu na określony stan wód zbiornika Gródek oraz jego wiek, celowym byłoby 

wprowadzenie działań rekultywacyjnych, jednak ich dobór wymaga szczegółowej analizy, 

a przede wszystkim przeprowadzenia serii badań monitoringowych zbiornika, w celu 

potwierdzenia jego stanu. 
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7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Ze względu na znaczny ładunek zanieczyszczeń pochodzący z gruntów ornych 

i terenów o zabudowie rozproszonej w zlewni Zbiornika Gródek oraz lokalizację 

bezpośrednio przy zbiorniku dużego zakładu hodowlanego, celowym byłoby wprowadzenie 

na terenie zlewni zbiornika następujących warunków korzystania z wód: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej zbiornika Gródek, tj. w zlewni 

zbiornika znajdującej się w promieniu 1000 m od jego brzegów, w zakresie pkt.: 

a) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu zbiornika, szczelnych płyt do 

przechowywania obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do 

szczelnych zbiorników; 

b) Konieczność przechowywania przez rolników, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu zbiornika, pasz soczystych na szczelnych 

podłożach, uniemożliwiających przedostawanie się soków kiszonkowych do wód 

lub do gruntu; 

c) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy wykonywać bilanse 

azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie 

roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania oraz 

opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych; 

d) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy prowadzić rejestr 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych; 

e) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni bezpośredniej zbiornika; 

f)    Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania; 

g) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe; 

h) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

bezpośredniej zbiornika; 

i)   Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony. 
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8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

W przypadku wprowadzenia warunków korzystania z wód, na obszarze zlewni 

Zbiornika Gródek, określonych w ramach niniejszego projektu, szacuje się poprawę 

i stabilizację dobrego stanu zbiornika w okresie około 15 lat. 
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Zbiornik  ŻUR  

ID  40109 

ID hydrograficzne – 294719 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wdy (GD05), bezpośrednio na rzece Wdzie, w obszarze RZGW Gdańsk. 

Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Spiętrzone za pomocą zapory ziemnej wody rzeki Wdy tworzą zbiornik służący 

do magazynowania wody dla celów energetycznych, a jednocześnie stanowiący akwen 

turystyczno-rekreacyjny i wykorzystywany do celów gospodarki rybnej. Piętrzenie zaporą 

Elektrowni Wodnej Żur utrzymywane jest nieprzerwanie od 1929 roku, a więc przez 81 lat. 

Właścicielem zbiornika są Zakłady Energetyczne Bydgoszcz S.A.. 

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik powstał przez spiętrzenie wód rzeki Wdy o 15 m zaporą ziemną z upustami 

dennymi, ma charakter przepływowy. Poziomy piętrzenia zbiornika zawierają się w granicach 

68,1 m n.p.m. (największy dopuszczalny poziom piętrzenia) do 66,3 m n.p.m. (minimalny 

poziom piętrzenia). Maksymalny roboczy poziom piętrzenia wynosi 67,8 m n.p.m., normalny 

poziom piętrzenia 67,5 m n.p.m. (powierzchnia zbiornika przy NPP 222 ha, objętość zbiornika 

15,1 mln m3). Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 1825,2 km2. Przeważająca część 

rozwiniętej i urozmaiconej linii brzegowej zbiornika, o długości 28,9 km, graniczy z terenami 

Lasów Państwowych. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoring zbiornika przeprowadzono w roku 2000 w 5 punktach pomiarowo-

kontrolnych (ppk). 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  zbiornika wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

Rok 2000 st 1 2000 st 2 2000 st 3 2000 st 4 2000 st 5 

Wskaźniki Wartość Klasa Wartość Klasa Wartość Klasa Wartość Klasa Wartość Klasa 

Chlorofil-a (µg/l) 6,4 I 21,5 IV 29,05 IV 27,55 IV 26,5 IV 

Przezroczystość 

(m) 
1,5 >II 1,5 >II 1,7 I-II 1,8 I-II 1,5 >II 

Przewodność w 

20oC (µS/cm) 
292 I-II 299 I-II 294 I-II 294 I-II 291 I-II 

Średnie 

nasycenie 

hypolimnionu 

tlenem  

- - - - - - - - - - 

Azot ogólny 

(mgN/l) 
0,79 I-II 0,78 I-II 0,75 I-II 0,76 I-II 0,73 I-II 

Fosfor ogólny 

(mgP/l) 
0,125 >II 0,124 >II 0,117 >II 0,134 >II 0,124 >II 

Stan zbiornika Bardzo Dobry Słaby Słaby Słaby Słaby 

 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Wda od Prusiny do dopł. z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek, w obrębie 

której zlokalizowany jest Zb. Żur, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany z uwagi na brak 

monitoringu w odpowiednim zakresie. 

 

Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. średnia 6,8 2 

V jez./L 0,5 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera 121 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych 3 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 
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Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
9,4 0 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – Zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania go do zbiornika 

 

Wyniki monitoringu wód zbiornika Żur w roku 2000 wskazywały na jego słaby stan, 

jednokrotnie stan bardzo dobry (stanowisko 1). Na podstawie wskaźników 

morfometrycznych oszacowano podatność zbiornika na degradację oraz wpływ zlewni 

na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 

o zlewni charakteryzującej się brakiem możliwości dostarczania ładunku. 

Na zbiorniku prowadzona jest uregulowana gospodarka rybacka, co zapewnia 

biomanipulację przez utrzymanie pogłowia ryb drapieżnych na odpowiednim poziomie.  

 

5. Ocena zlewniowa  

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami 

powstającymi w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do zbiornika z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej 
30025,01 270225,07 9007,50 16,5 47 30 

Lasy  120482,77 180724,15 12048,28 66,1 32 40 

Łąki  i pastwiska 18475,57 55426,72 3695,11 10,1 10 12 

Środowiska podmokłe 137,43 206,1 13,7 0,1 0 0 

Ugory 7600,91 22802,72 1520,18 4,2 4,0 5,1 

Zabudowa zwarta 161,11 966,64 145,00 0,1 0,2 0,5 

Opad atmosferyczny 221,96 2863,28 77,69 

 

1 0,3 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 37088,75 3512,94 7 12 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 570303 30020 100 100 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
982 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych  11,94 240,23 

Ze źródeł punktowych 1,58 16,71 

Suma [g/m2rok] 13,53 256,94 

 

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział terenów leśnych (66,1%), 

znaczący jest również udział gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (16,5%). 

Największa ilość N i P generowana przez zlewnię pochodzi z terenów zagospodarowanych 

rolniczo (47% N i 30% P) oraz terenów leśnych (32% N i 40% P). Znaczący jest również 

ładunek pochodzący z łąk i pastwisk (10% N i 12% P) oraz ze źródeł punktowych (7% N i 12% 

P). W całej zlewni terenów o zabudowie zwartej jest niewiele - 0,1%. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują jedynie tereny leśne. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni obecnych jest 

siedmiu użytkowników odprowadzających ścieki komunalne bądź bytowo-gospodarcze.  

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowanych jest 6 ujęć wód powierzchniowych oraz 

20 ujęć wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika występują bardzo liczne ekosystemy od wód zależne, tj. głównie 

mokradła na glebach mineralnych oraz torfowiska. Ekosystemy te zostały określone jako 

zagrożone w różnym stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji 

azotu oraz intensywnej gospodarki użytkami zielonymi. 

Praktycznie cała zlewnia zbiornika stanowi obszar Natura 2000 OSO– Bory Tucholskie. 

Znajdują się tu również uchwalone obszary SOO – Sandr Wdy, Jeziora Wdzydzkie.  

 

Ocena końcowa (podsumowująca) 

Stan wód Zbiornika Żur w roku 2000 na podstawie elementów biologicznych, które 

zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną są podstawowym wskaźnikiem stanu ekologicznego 

wód, można określić jako słaby. W zakresie wskaźników fizyko-chemicznych jakości wody, 

stanowiących element wspomagający w ocenie stanu ekologicznego, odnotowuje się 

przekroczenia wartości granicznej fosforu dla stanu dobrego.  

Zbiornik należy uznać za zdegradowany. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

w tym działania inwestycyjne, powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego 

zbiornik, jednak w związku ze znacznym zagospodarowaniem zlewni poprzez luźną 

zabudowę i obszary użytkowane rolniczo oraz ich dużym udziałem w generowaniu ładunków 

N i P, należy wprowadzić dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 
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6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Ze względu na niezadowalający stan wód zbiornika Żur, celowym byłoby 

wprowadzenie działań rekultywacyjnych, jednak ich dobór wymaga szczegółowej analizy. 

Zaleca się ponowne wykonanie monitoringu zbiornika w celu przeprowadzenia oceny jego 

aktualnego stanu. 

 

7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód 

Ze względu na znaczny udział ładunku N i P pochodzący z gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej generowanego przez zlewnię całkowitą Zbiornika Żur celowym 

byłoby wprowadzenie na terenie zlewni zbiornika następujących warunków korzystania 

z wód: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej zbiornika Żur, tj. zlewni zbiornika 

znajdującej się w promieniu 1000 m od jego brzegów, w zakresie.: 

a) W pasie o szerokości 50 m wokół zbiornika nawozy mineralne w postaci stałej 

należy stosować wyłącznie ręcznie 

b) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy wykonywać bilanse 

azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie 

roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania oraz 

opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych 

c) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy prowadzić rejestr 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych 

d) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni bezpośredniej zbiornika 

e) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania 

f)    Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe 

g) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

bezpośredniej zbiornika 

h) Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony 
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8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

W przypadku wprowadzenia warunków korzystania z wód, na obszarze zlewni 

Zbiornika Żur, określonych w ramach niniejszego projektu oraz realizacji działań wpisanych 

w PWŚK szacuje się poprawę i stabilizację dobrego stanu zbiornika w okresie około 15 lat. 



P 
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Jezioro  BORZECHOWSKIE WIELKIE 

ID  2581 (nr katalogowy 20695) 

ID hydrograficzne  29868120 

 

Lokalizacja: 53o53’39,7’’N, 18o23’11,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     231,91 ha 

Głębokość maks.    43,0 m 

Głębokość średnia    11,0 m 

Objętość     27,002 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  14,97 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to dość duży, głęboki, zbiornik rynnowy o bardzo silnie urozmaiconym dnie, 

stromych stokach w strefie przybrzeżnej i silnie rozwiniętej linii brzegowej. Od strony 

zachodniej zasilają go wody Jez. Borzechowskiego Małego, od strony wschodniej ciek bez 

nazwy, uchodzący w miejscowości Radziejewo, oraz wody kilku cieków odwadniających 

okoliczne łąki w okresie wiosennym. Zasilanie zbiornika dopływami jest niewielkie. 

Odpływ stanowi przesmyk łączący akwen z Jez. Szteklińskim. Poziom wody jeziora jest 

stabilny, z występującymi sporadycznie naturalnymi, nieznacznymi wahaniami. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz (I kategoria wg SOJJ). Duża masa wody 

i znaczna średnia głębokość stwarzają dogodne warunki do rozcieńczania potencjalnych 

zanieczyszczeń spływających z terenu zlewni, a znaczny udział wód w pełni stratyfikowanych 

obniża produkcję pierwotną. Stan ekologiczny wód zbiornika jest słaby (III klasa wg SOJJ). 

Jego wody charakteryzowały się wysoką produkcją biologiczną i niską przezroczystością. 

Poziom azotu odpowiadał dobrej jakości wody, stężenie fosforu przekraczało wartość 

odpowiednią dla stanu dobrego. Jakość wód zbiornika była jednak bardzo zróżnicowana. 

Znaczna masa wód głównej części zbiornika była słabej jakości. Negatywny wpływ na ocenę 
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wód całego akwenu miała niewielka i płytka północno-zachodnia część akwenu, która przy 

bardzo niekorzystnych warunkach morfometrycznych była odbiornikiem ścieków z gorzelni 

i wsi Radziejewo, a mieszanie wody z pozostałą częścią zbiornika było utrudnione. 

Wyniki badań biologicznych potwierdzały daleko posuniętą eutrofizację wód tej części 

akwenu (zły stan ekologiczny).  

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 18,7 V 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,6 > II 

% O2 w hypolimnionie  5,1 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 361 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,03 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,123 > II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 11,0 1 

V jez./L [tys.m3/m] 1,66 3 

Stratyfikacja wód [%] 35,9 1 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,06 1 

Wymiana wody (%) 15 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,7 1 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  1,43 

Kategoria I – jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje obszar 14,97 km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) 

stanowią grunty orne (52%). Pola uprawne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

brzegowej. Brzegi jeziora są raczej łatwo dostępne, miejscami strome (wysokość skarp do 

8 m). Nie są przekształcone. Roślinność wynurzona ciągnie się wąskim pasem zajmując około 

50% długości linii brzegowej. Więcej roślinności występuje w licznych zatokach i zakolach. 
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Stanowi ją głównie trzcina pospolita; sitowie, tatarak, skrzyp i pałka występują w mniejszych 

ilościach. Roślinność zanurzona występuje przede wszystkim w zatokach południowego 

brzegu jeziora, jest to głównie moczarka kanadyjska, rogatek, jaskier i rdest. 

W obszarze zlewni usytuowane są wsie: Radziejewo, Szteklin, Wirty i Borzechowo. 

Ich zabudowa znajduje się w odległości 100 - 400 m od brzegu. Nie są one skanalizowane. 

Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni 

biologicznej w obrębie gminy Zblewo. Jezioro jest odbiornikiem nie oczyszczonych ścieków 

z Radziejewa (informacje z gminy). Jezioro w północnej części stanowiło przez lata odbiornik 

ścieków z Gorzelni Radziejewo, pochodzących z produkcji spirytusu (ścieki socjalno-bytowe 

były wywożone). Odprowadzane były one przez przepływowy namulnik dwukomorowy 

bezpośrednio do jeziora (namulnik w odległości 15 m od brzegu). Średni przepływ ścieków 

wynosił (rok 1998) 144 m3/d, ładunek azotu 0,306 kg/d, fosforu – 0,312 kg/d . W chwili 

obecnej gorzelnia nie prowadzi produkcji.  Wody akwenu nie są wykorzystywane jako pitne, 

nie ma też ujęć do celów przemysłowych. Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie. Znajdują 

się tu dwa ośrodki ulokowane na przeciwległych brzegach: wschodnim (90 domków) 

i zachodnim (10 domków). W rejonie ośrodka, na wschodnim brzegu, znajduje się prywatna 

zabudowa rekreacyjna i kąpielisko. Liczne domki letniskowe są także w rejonie odpływu. 

Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone. Na jeziorze prowadzona 

jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. Na jeziorze 

gniazduje duża kolonia kormoranów. Są też bobry, które w znaczący sposób przekształciły już 

brzegi jeziora. Zbiornik znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Bory Tucholskie”. 

Głównym źródłem ładunku azotu powstającego w zlewni są grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej (44% N), a także opad atmosferyczny (35% N). Ładunki fosforu 

powstające w zlewni pochodzą głównie ze zrzutów punktowych – nie oczyszczone ścieki 

(42% P) oraz gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (28% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

421,22 3790,94 126,36 52,0 43,7 27,6 

Lasy  204,73 307,10 20,47 25,3 3,5 4,5 

Łąki  i pastwiska 145,59 436,78 29,12 18,0 5,1 6,3 

Ugory 38,68 116,05 7,74 4,8 1,3 1,7 

Opad atmosferyczny 231,91 2991,60 81,17 - 34,5 17,7 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Ścieki z m-ci Radziejewo (bez 

oczyszczania) 
1030,76 193,27 - 11,9 42,2 

Suma [kg/rok] 8 673,22 458,13 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,114 3,30 

Ze źródeł punktowych 0,083 0,44 

Suma [g/m2rok] 0,197 3,74 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz (I kategoria wg SOJJ). Duża masa wody 

i znaczna średnia głębokość stwarzają dogodne warunki do rozcieńczania potencjalnych 

zanieczyszczeń spływających z terenu zlewni, a znaczny udział wód w pełni stratyfikowanych 

obniża produkcję pierwotną. Stan ekologiczny wód zbiornika jest słaby (III klasa wg SOJJ). 

Ich jakość była jednak bardzo zróżnicowana. Znaczna masa wód głównej części akwenu była 

słabej jakości. Negatywny wpływ na ocenę wód całego akwenu miała niewielka i płytka 

północno-zachodnia jego część, która przy bardzo niekorzystnych warunkach 

morfometrycznych była odbiornikiem ścieków z gorzelni (i nadal jest zanieczyszczana 

surowymi ściekami ze wsi Radziejewo), a mieszanie wody z pozostałą częścią zbiornika jest 

utrudnione. Wyniki badań biologicznych potwierdzały daleko posuniętą eutrofizację wód tej 

części akwenu (zły stan ekologiczny). Głównym źródłem ładunku azotu powstającego 

w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (44% N), a także opad 

atmosferyczny (35% N). Ładunki fosforu powstające w zlewni pochodzą głównie ze zrzutów 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
991 

 

punktowych – nie oczyszczone ścieki (42% P) oraz ze spływu z gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej (28% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) uporządkowanie gospodarki ściekowej wsi Radziejewo, 

2) po uporządkowaniu gospodarki ściekowej w rejonie Radziejewa, rozpatrzenie 

możliwości rekultywacji północno-wschodniej zatoki jeziora  np. przez wymuszenie 

mieszania z pozostałymi wodami i (lub) napowietrzanie,  

3) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej, letniskowej oraz wyposażenia kąpielisk. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu:  

Zależnie od metody  12-13 lat 
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Jezioro  DOBROGOSZCZ 

ID  20649 

ID hydrograficzne 298152 

 

Lokalizacja: 54o08’44”N, 18o02’10”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzycy (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     52,83 ha  

Głębokość maks.    6,6 m  

Głębokość średnia    3,2 m  

Objętość     1688,5 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  2,67 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duże jezioro lobeliowe w pobliżu Kościerzyny. Jest ono zbiornikiem 

stosunkowo płytkim (głęb. maks. 6,6 m) polimiktycznym. Jezioro Dobrogoszcz jest 

zbiornikiem nie przepływowym. Wahania poziomu wody, tylko sezonowe, nie przekraczające 

0,5 m.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 2,5 I 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 3,7 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 2,0 >II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 88 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,54 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,036 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] - -                    

V jez./L [tys.m3/m] - - 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] - - 

Wymiana wody (%) <30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] - - 

Zagosp. zlewni bezp. 
przewaga gruntów 

ornych  
3 

Średnia   

Nie określono - zbyt mało danych  

 

 

Jezioro nie posiada danych monitoringowych. Na podstawie niepełnych danych 

pomiarowych stan jeziora ocenia się jako co najmniej dobry.  W jeziorze tym tlen 

występował w całym pionie wody, ale tuż nad dnem obserwowano wyraźny spadek jego 

stężenia. Widzialność krążka Secchi'ego wyniosła 3,7m. Także pozostałe wskaźniki nie 

odbiegają od wartości  wskazujących na stan co najmniej dobry i są charakterystyczne dla 

zrównoważonych  jezior lobeliowych. Mała głębokość maksymalna i brak stratyfikacji 

wskazują jednak na podatność tego jeziora na wpływy zewnętrzne i możliwość pogorszenia 

stanu ekologicznego. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. ha  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
126,71 1140,39 38,01 47,49 52,48 47,56 

Lasy  46,03 69,05 4,60 17,25 3,18 5,76 

Łąki  i pastwiska 94,06 282,18 18,81 35,25 12,99 23,54 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 52,83 681,51 18,49 

 

31,36 23,14 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 2173,12 79,92 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,15 4,11 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,15 4,11 

 

W zlewni jeziora brak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Do jeziora mogą przenikać 

zanieczyszczenia z drogi krajowej nr 20, ale droga ta przebiega przez obszar zlewni 

na b. krotkim odcinku. Ładunki fosforu i azotu pochodzą w całości ze źródeł przestrzennych, 

wśród których największy udział mają tereny upraw rolniczych i zabudowy oraz opad 

atmosferyczny. Zwiększeniu tych ładunków może sprzyjać presja na zabudowę brzegów 

jeziora – obserwuje się zabudowę dochodzącą do samych brzegów jeziora. Naturalne lasy 

i zarośla występują tylko wzdłuż około 40%  linii brzegowej od strony południowej. 

Wzdłuż brzegu wschodniego i północnego występują zabudowania i działki rekreacyjne 

w granicach miejscowości o tej samej nazwie. Brak jest kanalizacji, ścieki są magazynowane 

i wywożone do czyszczalni poza zlewnią jeziora. 
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Ocena końcowa   

Duże rozległe jezioro o względnie urozmaiconym  przebiegu linii brzegowej. 

Jezioro jest własnością prywatną. Jezioro Dobrogoszcz charakteryzuje się obfitym 

występowaniem i uporządkowanym strefowym układem roślinności typowej dla jezior 

lobeliowych w dobrym stanie ekologicznym 

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Aby utrzymać dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych poprzez utworzenie buforowej 

strefy ochronnej wokół zbiornika. 

2) strefie tej winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych (załącznik 1). 

3) w obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulaca) w celu ograniczenia możliwości 

rozwoju zakwitów glonów. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy 
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Jezioro  GATNO  

ID  1710 (na katalogowy 20668) 

ID hydrograficzne 298231 

 

Lokalizacja: 54o02’55,3’’N, 18o05’28,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    72,93 ha 

Głębokość maks.   25,2 m 

Głębokość średnia   10,5 m 

Objętość    7,5988 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 35,24 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wierzycy, na wysokości 137,1 m n.p.m. 

Jest to niezbyt duży i umiarkowanie głęboki zbiornik o wydłużonym kształcie w kierunku 

północ-południe. Jego linia brzegowa jest słabo urozmaicona. Brzegi wschodni i zachodni 

charakteryzują się znacznymi spadkami głębokości, brzegi północny i południowy - 

łagodnymi. Dno zbiornika jest słabo urozmaicone. Przez jezioro przepływa rzeka Kamionka. 

Dopływa ona od strony północno-zachodniej przez jeziora Wierzchołek i Średnik. 

Odpływa w kierunku wschodnim do Jez. Hutowego. Poziom wody podlega niewielkim 

naturalnym wahaniom, obniża się w okresie długotrwałych okresów suszy. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria podatności wg SOJJ). 

Ukształtowanie misy nie sprzyja wykorzystaniu znajdujących się w wodzie substancji 

biogennych do produkcji biologicznej. Jest słabo odporne na wpływ z przyległych terenów. 

Wody zasilające zbiorniki charakteryzowały się niskim stężeniem substancji biogennych. Stan 

ekologiczny wód zbiornika był umiarkowany (II/III klasa wg SOJJ). Stężenie substancji 

biogennych w warstwie powierzchniowej wskazywało na dobrą ich jakość. 

Wody charakteryzowały się jednak niską przezroczystością i słabym natlenieniem warstw 

przydennych. Wiosną natlenienie przeważającej objętości wód kształtowało się na poziomie 
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50-100%, jednak znaczny spadek ilości tlenu notowano w warstwach przydennych. 

Latem dobrze natleniony był tylko epilimnion, warstwa metalimnionu i cały hypolimnion były 

już praktycznie pozbawione tlenu. Wody przydenne były gorszej jakości, z uwagi na wysoką 

zawartość związków fosforu i azotu amonowego. Koncentracja chlorofilu „a” wskazywała 

na podwyższoną produkcję pierwotną jeziora, zwłaszcza wiosną. Skład i liczebność planktonu 

świadczyły o umiarkowanej trofii. Oznaczone organizmy planktonowe były typowe dla wód 

czystych lub słabo zanieczyszczonych. Osady jeziora nie są zanieczyszczone. 

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 17,0 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,1 > II 

% O2 w hypolimnionie  2,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 307 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,87 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,060 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 10,5 1 

V jez./L (tys.m3/m) 1,47 3 

Stratyfikacja wód (%) 29,0 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,06 1 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 4,6 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  1,86 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia zbiornika (bufor 1000m) składa się w 42,2% z lasów, a 28,7% powierzchni 

stanowią grunty orne. Intensywnie uprawiane pola znajdują się bardzo blisko brzegu. 

Wypasane jest też bydło. Na pobliskie pola wylewana jest gnojowica z tuczarni znajdujących 
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się 2 km od jeziora. Linia brzegowa akwenu jest w niewielkim stopniu porośnięta roślinnością 

wynurzoną. Zajmuje ona około 25% długości linii brzegowej. Największe jej skupiska, głównie 

trzciny pospolitej, znajdują się w pobliżu dopływu i odpływu z jeziora. W części północnej, 

w zatoce przy dopływie z Jez. Średnik, roślinność zanurzona tworzy bujne podwodne łąki. 

W zlewni bezpośredniej znajdują się pojedyncze zabudowania. W rejonie dopływu do 

Jez. Średnik usytuowana jest wieś Niedamowo. Ścieki ze znajdującej się tam Fermy Tuczu 

przez wiele lat odprowadzane były do Jez. Średnik. Potem ścieki te wykorzystywano rolniczo, 

jednak w sytuacjach awaryjnych jezioro nadal stanowiło ich odbiornik. Wieś nie jest 

skanalizowana. Zabudowania znajdują się w odległości około 100 m od linii brzegowej. 

Zagospodarowanie turystyczne zbiornika jest niewielkie. Korzystają z niego głównie 

wędkarze i indywidualni turyści. W rejonie odpływu znajduje się nieliczna prywatna 

zabudowa letniskowa. Rozwija się też agroturystyka. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków, 

nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani dla przemysłu. Na zbiorniku 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Akwen znajduje się w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Wierzycy. Potencjalnym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w 

zlewni są grunty orne i opad atmosferyczny. Uchwalony został miejscowy plan 

zagospodarowania dla gminy. Przewidziane jest w nim ograniczenie rozbudowy na terenach 

położonych nad jeziorem. 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń[kg/rok].  

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

83,87 754,82 25,16 28,7 35,3 31,4 

Lasy  123,21 184,81 12,32 42,2 8,7 15,4 

Łąki  i pastwiska 57,4 172,20 11,48 19,6 8,1 14,3 

Ugory 27,64 82,92 5,53 9,5 3,9 6,9 

Opad atmosferyczny 72,93 940,85 25,53 - 44,1 31,9 

Suma [kg/rok] 2135,60 80,02 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,110 2,93 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,110 2,93 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację. Ukształtowanie misy nie sprzyja 

wykorzystaniu znajdujących się w wodzie substancji biogennych do produkcji biologicznej. 

Jest ono słabo odporne na wpływ z przyległych terenów. W jego zlewni przeważają lasy, 

jednak grunty orne zajmują prawie 29% jej powierzchni. Intensywnie uprawiane grunty 

znajdują się bardzo blisko brzegu. Na pobliskie pola wylewana jest gnojowica z tuczarni 

znajdujących się w odległości 2 km od jeziora. Linia brzegowa akwenu jest w niewielkim 

stopniu porośnięta roślinnością wynurzoną. W rejonie dopływu do Jez. Średnik usytuowana 

jest nie skanalizowana wieś Niedamowo. Jej zabudowania znajdują się w odległości około 

100 m od brzegu. Zagospodarowanie turystyczne zbiornika jest niewielkie. Jezioro nie jest 

odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani dla przemysłu. 

Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka. Akwen znajduje się na terenie 

chronionym. Potencjalnym źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są 

grunty orne i opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód zbiornika jest umiarkowany. 

Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania dla gminy. Przewidziane jest w nim 

ograniczenie rozbudowy na terenach położonych nad jeziorem. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej     

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

5-7 lat 
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Jezioro  GRABOWSKIE 

ID  1192 (nr katalogowy 20643) 

ID hydrograficzne  298113 

 

Lokalizacja: 54o09’12,8’’N, 18o09’09,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzycy (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    134,17 ha 

Głębokość maks.   28,1 m 

Głębokość średnia   13,3 m 

Objętość    18,711 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 28,21 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to dość głęboki, średniej wielkości zbiorniki o owalnie wydłużonym kształcie 

z kierunku północno-wschodniego na zachodni. Jego linia brzegowa jest dobrze rozwinięta, 

w niewielkim stopniu urozmaicona. Dno zbiornika ma charakter piaszczysto-mulisty, 

miejscami kamienisty i jest słabo zróżnicowane. Przez jezioro przepływa rzeka Wierzyca. 

Poziom wody w jeziorze jest stabilny, niewielkie jego zmiany są uwarunkowane czynnikami 

naturalnymi. Nie ma tu budowli hydrotechnicznych, nie prowadzi się żadnych działań, które 

mają wpływ na zmianę poziomu wody. Planowane jest podpiętrzenie wody jeziora w ramach 

programu małej retencji woj. pomorskiego. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest odporne na degradację (I kategoria wg SOJJ). Jedynym potencjalnym 

zagrożeniem jest sposób zagospodarowania jego zlewni.  Zlewnia ma duże możliwości 

dostarczania materii do jeziora (Bajkiewicz-Grabowska). Stan ekologiczny wód zbiornika jest 

umiarkowany (III klasa wg SOJJ). Koncentracja chlorofilu-a odpowiada III klasie. 

Wody charakteryzują się dobrą przezroczystością, umiarkowaną ilością rozpuszczonych 

substancji nieorganicznych i związków azotu. Stężenie fosforu przekraczało poziom 
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odpowiedni dla stanu dobrego. W sezonie letnim wody hipolimnionu były bardzo słabo 

natlenione.  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 10,6 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 3,3 I-II 

% O2 w hypolimnionie  2,2 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 327 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,34 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,258 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 13,3 1 

V jez./L (tys.m3/m) 2,75 2 

Stratyfikacja wód (%) 40,2 1 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,05 1 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,5 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  1,43 

Kategoria I – jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii (Bajkiewicz-Grabowska)   

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 19,6 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,88 1 

Spadek zlewni 21,1 3 

Obszary bezodpływowe 0 3 

Typ geologiczny zlewni piaszczysta 3 

Użytk. zlewni rolnicza 

z zabudową 

3 

Średnia  2,4 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 
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3. Ocena zlewniowa  

Jezioro usytuowane jest w niecce, praktycznie otoczonej gruntami ornymi. Są one 

użytkowane przez Fermę Tuczu Trzody Chlewnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 

w Grabowie Kościerskim oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jednówka” w Rekownicy. 

Pola uprawne i użytki zielone znajdują się w odległości 10 m od linii brzegowej. Wypasane 

jest też bydło. Nad jeziorem usytuowane są dwie wsie, których zabudowania znajdują się 

w odległości 20-30 m od brzegu. Miejscowości położone nad jeziorem są skanalizowane. 

Jezioro jest w niewielkim stopniu wykorzystywane do celów rekreacyjnych, znajduje się tu 

jedynie nieliczna, rozproszona prywatna zabudowa rekreacyjna (brak ośrodków 

wypoczynkowych i pól namiotowych). Domki letniskowe położone są na wschód od dopływu 

i odpływu Wierzycy. Są także rozproszone „dzikie plaże”. Jezioro nie przyjmuje ścieków 

z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Od końca lat 70-tych do połowy lat 90-tych jezioro 

poprzez rzekę Wierzycę było odbiornikiem niedostatecznie oczyszczonych ścieków 

z fermy oraz gnojowicy. Przyczyniło się to do obniżenia jakości jeziora. Do 2006 roku jedynym 

pośrednim źródłem zanieczyszczenia wód jeziora była mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków. Do 2002 roku przyjmowała ona ścieki bytowo-gospodarcze i hodowlane z Fermy 

Tuczu Trzody Chlewnej w Grabowie Kościerskim. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane były 

do ciągu kanalizacyjnego, a następnie do rowu połączonego z rzeką Wierzycą, w odległości 

około 1,3 km od jeziora. Od 2002 roku oczyszczalnia fermy przyjmowała tylko ścieki bytowo-

gospodarcze z zaplecza usługowego fermy oraz z osiedla mieszkaniowego Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Wierzyca”. Obecnie oczyszczalnia jest zamknięta, a ścieki są wywożone. 

Ścieki hodowlane gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wylewane na pola fermy 

jako nawóz. W miejscowym planie zagospodarowania dla gminy sprecyzowano zasady 

dotyczące zabudowy brzegów zbiornika. Potencjalne, duże zagrożenie dla czystości wód 

stwarzają także spływy obszarowe z pól zlokalizowanych bezpośrednio nad jeziorem 

i w zlewniach dopływów. Pewne niebezpieczeństwo stanowi także brak kanalizacji dla 

zabudowy rekreacyjnej usytuowanej blisko linii brzegowej zbiornika. Brzegi zbiornika nie są 

przekształcone. Są one łatwo dostępne i łagodne. Wysokość skarp nie przekracza 5-10 m. 

Zachowane są naturalne bufory ochronne w postaci pasa drzew i krzewów.  Roślinność 

wodna wynurzona reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą i skrzyp wodny, które 

porastają strefę litoralu kępami. W mniejszych ilościach występuje sitowie  i pałka 

szerokolistna. Największe skupisko roślinności występuje przy północnym brzegu jeziora. 

W ostatnich latach nastąpił rozwój roślinności wynurzonej, która obecnie porasta linię 

brzegową w około 50%. Prawie cały litoral porośnięty jest roślinnością zanurzoną. Ciągnie się 

ona wąskim pasem wzdłuż strefy brzegowej akwenu. Najliczniej występuje moczarka 

kanadyjska, rogatek sztywny i wywłócznik. Jest to zbiornik typu sielawowego, na którym 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Wody zbiornika zarybiano narybkiem węgorza, sielawy 
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i siei. W pobliżu jeziora nie ma składowisk odpadów i wysypisk śmieci. Na jeziorze gniazdują 

kormorany. Głównym źródłem ładunku biogenów powstających w zlewni jeziora są grunty 

orne (52% N i 49% P) oraz opad atmosferyczny (35% N i 27% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

285,33 2567,97 85,60 57,3 52,1 49,0 

Lasy  3,06 4,59 0,31 0,6 0,1 0,2 

Łąki  i pastwiska 124,03 372,09 24,81 24,9 7,5 14,2 

Ugory 85,56 256,67 17,11 17,2 5,2 9,8 

Opad atmosferyczny 134,17 1730,85 46,96 100 35,1 26,9 

Suma [kg/rok] 4932,17 174,78 - 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,130 3,68 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,130 3,68 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest odporne na degradację. Jedynym potencjalnym zagrożeniem jest sposób 

zagospodarowania jego zlewni, która  ma duże możliwości dostarczania materii do jeziora. 

Jezioro usytuowane jest w niecce, otoczonej gruntami ornymi. Pola uprawne i użytki zielone 

znajdują się w odległości 10m od linii brzegowej. Wypasane jest bydło. Nad jeziorem 

usytuowane są dwie wsie, których zabudowania znajdują się w odległości 20-30m od brzegu. 

Miejscowości położone nad jeziorem są skanalizowane. Jezioro jest w niewielkim stopniu 

wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Jezioro nie przyjmuje ścieków z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń. Prowadzona w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w obiektach 

fermy intensywna produkcja trzody chlewnej przyczyniła się do obniżenia jakości wód 

jeziora. Potencjalne, duże zagrożenie dla czystości wód stwarzają także spływy obszarowe z 

pól zlokalizowanych bezpośrednio nad jeziorem i w zlewniach dopływów. Pewne 

niebezpieczeństwo stanowi także brak kanalizacji dla zabudowy rekreacyjnej usytuowanej 
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blisko linii brzegowej zbiornika. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Gniazdują 

też kormorany. Głównym źródłem ładunku biogenów powstających w zlewni jeziora są 

grunty orne oraz opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód zbiornika jest umiarkowany.  

 

Niekorzystne warunki zlewniowe (duża możliwość dostarczania materii do wód akwenu) 

są równoważone przez wysoką odporność na wpływy z zewnątrz samego jeziora. 

W efekcie tempo naturalnej eutrofizacji wód powinno być umiarkowane. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie lub nasadzenie pasa roślinności 

występującej wzdłuż brzegu, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 15m; 

zwłaszcza tam, gdzie grunty orne są blisko brzegu, 

2) zadarnienie pasa o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii brzegowej, gdzie pola 

uprawne dochodzą do brzegów jeziora,       

  

3) przestrzeganie zasad Kodeksu Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (Załącznik 1) 

na obszarach gruntów rolniczych położonych nad jeziorem, zwłaszcza w zakresie 

prawidłowego nawożenia i przechowywania nawozów. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10 lat.  
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Jezioro  HUTOWE  

ID  1699 (nr katalogowy 20669) 

ID hydrograficzne  298235 

 

Lokalizacja: 54o03’01,2’’N, 18o07’19,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    94,61 ha 

Głębokość maks.   16,9 m 

Głębokość średnia   6,5 m 

Objętość    6,8925 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 42,31 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wierzycy, na wysokości 136,1 m n.p.m. 

Jest to raczej płytki, niezbyt duży zbiornik o żwirowo-piaszczysto-mulistym dnie. Muł 

pokrywa dno na całej długości linii brzegowej i w zagłębieniach. Kształt jego misy jest 

rozgałęziony. Akwen posiada trzy zatoki: południową z dopływem z Jez. Gatno, północną 

z odpływem do Jez. Sobąckiego i wschodnią. Linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta, 

a dno przeciętnie urozmaicone. W rejonie głęboczków występują ostre spadki głębokości. 

Brzegi akwenu są trudno dostępne i najczęściej podmokłe. Przez jezioro przepływa rzeka 

Kamionka. Wpływa ona do południowej zatoki z Jez. Gatno, odpływaw kierunku północno-

wschodnim do Jez. Sobąckiego. Akwen zasila ponadto kilka niewielkich cieków 

odwadniających okoliczne tereny. Poziom wody w zbiorniku jest stabilny. Obniżenia lustra 

wody występują incydentalnie podczas długotrwałej suszy. W okolicy jeziora nie są 

prowadzone działania, które mogą powodować zmianę poziomu jego wód , nie ma na nim 

żadnych budowli hydrotechnicznych. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro należy do bardzo podatnych na degradację (III kategoria wg SOJJ). 

Jego zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku i obszarowego zasilania jeziora 

(wg. Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny zbiornika jest słaby (III klasa wg SOJJ). 
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Jego wody charakteryzowały się wysoką produkcją biologiczną i słabą przezroczystością. 

Wiosną do głębokości 4m były one nadmiernie natlenione, w warstwie przydennej poziom 

tlenu był natomiast bardzo niski. Latem warstwa skoku termicznego i płytki hypolimnion 

zawierały śladowe ilości tlenu. Wody jeziora charakteryzowały się niską lub umiarkowanie 

wysoką zawartością substancji biogennych. W warstwie przydennej notowano wysoki 

poziom związków fosforu, substancji organicznych rozkładalnych biologicznie i azotu 

amonowego. Skład i liczebność planktonu wskazywały na umiarkowaną trofię. 

Oznaczone organizmy roślinne były typowe dla wód czystych lub w niewielkim stopniu 

zanieczyszczonych z grupy oligo- i β-mezosaprobowej. Osad zalegający dno nie był 

zanieczyszczony. Wody Kamionki zasilającej zbiornik charakteryzowały się niskim stężeniem 

substancji biogennych. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 24,7 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,7 > II 

% O2 w hypolimnionie  1,8 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 298 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,99 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,105 > II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,5 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,79 4 

Stratyfikacja wód (%) 17,0 3 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,08 1 

Wymiana wody (%) 150 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 6,3 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 41,0 2 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci 0,24 0 

Spadek zlewni 9,6 1 

Obszary bezodpływowe 48 1 

Typ geologiczny zlewni Gliniasto-piaszczysta 2 

Użytk. zlewni rolnicza 3 

Średnia  1,7 

Grupa 3 - zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje powierzchnię 42,31 km2. Grunty orne stanowią 

35,7%, a lasy 23,1% jej powierzchni. Lasy porastają głównie brzegi północnej zatoki oraz 

środkowy odcinek południowego brzegu zbiornika. Pola podlegające uprawie intensywnej 

dochodzą do linii brzegowej zbiornika. Wypasane jest także bydło. W rejonie dopływu z Jez. 

Gubel znajduje się niewielka miejscowość Hamerbark. Jezioro jest w niewielkim stopniu 

zagospodarowane turystycznie. Jedynie we wschodniej zatoce znajduje się szeroka plaża 

z łagodnie opadającym dnem. Jest tam kilka domków letniskowych. Niezbyt liczne domki 

usytuowane są także na północnym i południowym brzegu zatoki południowej. Jezioro nie 

jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia 

ani dla przemysłu. W pobliżu jeziora nie ma żadnych istotnych dla jakości wód obiektów 

(fermy, wysypiska śmieci, składowiska odpadów). Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka 

rybacka.  

Jego brzegi nie są przekształcone. Zachowane są naturalne bufory ochronne w postaci 

zadrzewień i zakrzewień wokół jeziora. Roślinność wynurzona zajmuje 1,4% długości linii 

brzegowej. Stanowi ją głównie trzcina pospolita, kępy sitowia i pałka szerokolistna. 

Roślinność zanurzoną reprezentuje głównie moczarka kanadyjska i rdestnica porastająca 

szeroki pas dna w wypłyconych częściach zbiornika. Jezioro znajduje się w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy. Został sporządzony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla gminy, w którym określono przepisy dotyczące 

zabudowy terenów znajdujących się w pobliżu zbiornika. Źródłem ładunków azotu i fosforu 

powstających w zlewni są grunty orne (62% N i 57% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

342,75 3084,77 102,83 59,6 62,2 57,2 

Lasy  27,11 40,66 2,71 4,7 0,8 1,5 

Łąki  i pastwiska 90,66 271,98 18,13 15,8 5,5 10,1 

Ugory 114,65 343,95 22,93 19,9 6,9 12,8 

Opad atmosferyczny 94,61 1220,42 33,11 - 24,6 18,4 

Suma [kg/rok] 4961,78 179,71 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,190 5,24 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,190 5,24 

 

Ocena końcowa  

Jezioro należy do bardzo podatnych na degradację. Jego zlewnia ma średnie 

możliwości uruchamiania ładunku i obszarowego zasilania jeziora. Stan ekologiczny zbiornika 

jest słaby. Zlewnia całkowita jeziora zajmuje powierzchnię 42,31 km2, grunty orne stanowią 

35,7%. Pola podlegające uprawie intensywnej dochodzą do linii brzegowej zbiornika. 

Jezioro jest w niewielkim stopniu zagospodarowane turystycznie. Nie jest odbiornikiem 

ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani dla przemysłu. W pobliżu 

jeziora nie ma żadnych istotnych dla jakości wód obiektów. Na zbiorniku prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Wokół jeziora zachowane są naturalne bufory ochronne. Znajduje się 

ono na terenie chronionym. Źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są 

grunty orne (62% N i 57% P).  

 

Zlewnia jeziora jest mało aktywna w dostarczaniu ładunku do zbiornika, ale sam zbiornik 

jest podatny na wpływy z zewnątrz. Naturalny proces eutrofizacji wód w tej grupie 

zbiorników postępuje umiarkowanie, jednak ingerencja w warunki zlewniowe może dość 

szybko doprowadzić do wzrostu jej tempa. 
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej  niepodłączonych do kanalizacji.   

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10 lat. 
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Jezioro  KRĄG 

ID  2157 (nr katalogowy 20657) 

ID hydrograficzne  29818199 

 

Lokalizacja: 53o58’43,1’’N, 18o06’09,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     134,85 ha 

Głębokość maks.    2,0 m 

Głębokość średnia    0,7 m 

Objętość     1,070 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  36,97 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duże i bardzo płytkie jezioro, położone w zlewni rzeki Wierzycy, na wysokości 

121 m n.p.m.. Od strony południowo-zachodniej do zbiornika dopływa szereg cieków 

odwadniających podmokłe łąki torfowe. Zasilają go trzy większe dopływy: spod Konarzyn, 

spod Nowej Karczmy oraz z północnego-zachodu, spod nadleśnictwa Bąk. Odpływ zasila 

rzekę Wierzycę. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to duży i bardzo płytki, holomiktyczny zbiornik, ekstremalnie podatny na wpływy 

zewnętrzne (poza kategorią wg SOJJ). Obszerny epilimnion stwarza dogodne warunki 

do maksymalnej rotacji biogenów i wysokiej produktywności akwenu. Wpływ zlewni 

na jezioro jest znaczny: wysoki udział użytków rolniczych w zlewni bezpośredniej i duża ilość 

dopływów odwadniających okoliczne, podmokłe, torfowe łąki, stwarzają dogodne warunki 

do wzbogacania wód akwenu w biogeny ze spływów obszarowych. Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest zły (poza klasą wg SOJJ). Wody charakteryzowały się bardzo wysoką produkcją 

biologiczna, niską przezroczystością oraz wysokim poziomem fosforu. Stężenie azotu 

utrzymywało się na poziomie odpowiednim dla stanu dobrego. Wiosną koncentracja 

chlorofilu-a nie przekroczyła 16 mg/m3. Latem zawartość chlorofilu-a wzrosła aż do 257-

318 mg/m3. Najwyższy jego poziom występował w rejonie odpływu do Wierzycy. 
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Przezroczystość wody wynosiła zaledwie 0,3%. Liczebność i skład planktonu świadczyły 

o wysokiej trofii zbiornika. Wiosenny fitoplankton był mocno zróżnicowany, dominowały 

zielenice (49% składu gatunkowego). O2 nad dnem [mgO2/l]Mulisty charakter dna i skład 

organizmów bentosowych świadczyły o silnej eutrofizacji wód zbiornika. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 149,4 V 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 0,5 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 273 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,06 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,322 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 0,7 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,18 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 1,39 4 

Wymiana wody (%) 550 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 25,2 3 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita zbiornika zajmuje 36,97 km2. Otoczenie w promieniu 1000 m od 

brzegu w 52% stanowią lasy, pozostała część to tereny rolnicze, z przewagą łąk i pastwisk. 

Zajmują one część zlewni położoną bliżej akwenu i dochodzą bezpośrednio do linii 

brzegowej. Brzegi jeziora są trudno dostępne ze względu na porastającą je roślinność 

wynurzoną i otaczające je podmokłe łąki torfowe. W obszarze zlewni bezpośredniej znajdują 

się nieliczne gospodarstwa, należące do miejscowości Konarzyny i Bartoszy Las. 
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Zabudowania położone są w odległości powyżej 100 metrów od jeziora. Na brzegach 

znajduje się  rozproszona zabudowa o charakterze rekreacyjnym. Do jeziora nie są 

odprowadzane w sposób zorganizowany ścieki, nie pobiera się wody pitnej, ani dla 

przemysłu. Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka. Największym źródłem 

ładunku biogenów jest opad atmosferyczny oraz tereny rolnicze (głównie łąki i pastwiska).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

48,15 433,37 14,45 9,0 13,5 11,0 

Lasy  276,27 414,41 27,63 51,9 12,9 21,1 

Łąki  i pastwiska 171,96 515,88 34,39 32,3 16,1 26,3 

Ugory 36,08 108,23 7,22 6,8 3,4 5,5 

Opad atmosferyczny 134,85 1739,62 47,20 - 54,2 36,1 

Suma [kg/rok] 3211,51 130,88 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,097 2,38 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,097 2,38 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik, ekstremalnie podatny na wpływy zewnętrzne (poza kategorią 

wg SOJJ). Obszerny epilimnion stwarza dogodne warunki do maksymalnej rotacji biogenów 

i wysokiej produktywności akwenu. Wpływ zlewni na jezioro jest znaczny. Udział użytków 

rolnych w zlewni bezpośredniej i duża ilość dopływów odwadniających okoliczne, podmokłe 

łąki, stwarzają dogodne warunki do wzbogacania wód akwenu w biogeny ze spływów 

obszarowych. Stan ekologiczny wód zbiornika jest zły (poza klasą wg SOJJ). Otoczenie 

akwenu w 52% stanowią lasy, pozostałą część zajmują tereny rolnicze, z przewagą łąk 

i pastwisk (grunty orne - 9%). Tereny rolnicze zajmują jednak część zlewni położoną bliżej 

akwenu i dochodzą bezpośrednio do jego linii brzegowej. Brzegi są trudno dostępne 

ze względu na porastającą je roślinność wynurzoną i otaczające je podmokłe łąki torfowe. 
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W obszarze zlewni bezpośredniej znajdują się nieliczne gospodarstwa rolne. Zabudowania 

położone są w odległości powyżej 100 metrów od jeziora. Na brzegach znajduje się jedynie 

nieliczna, rozproszona zabudowa o charakterze rekreacyjnym. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki, nie pobiera się wody pitnej, ani dla przemysłu. Na zbiorniku 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Największym źródłem ładunku biogenów jest opad 

atmosferyczny oraz tereny rolnicze, głównie łąki i pastwiska.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) rozpatrzenie możliwości rekultywacji poprzez inaktywację osadów dennych, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i letniskowej.    

 

5.Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Bez możliwości przywrócenia stanu dobrego. 

Celowość rekultywacji wydaje się znikoma, ze względu na podatność naturalną i zasilanie 

jeziora przez rowy odwadniające łąki torfowe.  
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Jezioro  NIEDACKIE 

ID 2627 (nr katalogowy 20688) 

ID hydrograficzne  298623 

 

Lokalizacja: 53o53’46,6’’N, 18o17’38,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     110,24 ha 

Głębokość maks.    30,0 m 

Głębokość średnia    9,3 m 

Objętość     10,742 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   16,97 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wierzycy, na wysokości 107 m n.p.m.. 

Jest to umiarkowanie głęboki zbiornik o wydłużonym kształcie z kierunku południowo-

zachodniego ku północno-wschodniemu. Przez jezioro przepływa rzeka Piesienica. Zmiany 

poziomu wody występują rzadko,  incydentalnie i są niewielkie. Niweluje je zastawka 

piętrząca wodę, które znajduje się w miejscu wypływu. W okolicy jeziora nie są prowadzone 

żadne działania, które mogą powodować zmianę poziomu wód jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to stratyfikowany zbiornik, dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). 

Jego obniżoną naturalną odporność na spływ zanieczyszczeń z obszaru zlewni warunkuje 

kształt misy. Oddziaływanie zlewni bezpośredniej na jezioro jest bardzo korzystne z uwagi 

na duży udział lasów i bardzo małą powierzchnię gruntów ornych oraz niską roczną wymianę 

wody, jak również słabe wykorzystanie rekreacyjne akwenu oraz brak wsi i zabudowań 

w jego pobliżu. Zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora (grupa 4 

wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry (II klasa, 

ale punktacja bliska I klasie wg SOJJ). W całym zbiorniku produkcja biologiczna była bardzo 

niska, a przejrzystość wody wysoka. Skład organizmów planktonowych był typowy dla wód 

czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonych. Wody powierzchniowe były bardzo dobrej 
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jakości. Charakteryzowały się one niskim poziomem substancji organicznych, związków 

biogennych i rozpuszczonych substancji nieorganicznych. Jakość wód obniżał stan warstw 

przydennych znajdujących się na dużej głębokości. Latem były one słabo natlenione i wysoko 

obciążone fosforem. Do głębokości 8m wody akwenu były jeszcze dobrze natlenione (5,8 

mg O2/dm3), ale poniżej 10m zawartość tlenu była już tylko śladowa. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 5,6 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 4,5 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,2 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 285 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,83 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,050 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 9,3 2 

V jez./L (tys.m3/m) 1,90 3 

Stratyfikacja wód (%) 27,7 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,08 1 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,3 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,57 

Kategoria II – jezioro dość podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 12,2 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0 0 

Spadek zlewni 24,7 3 

Obszary bezodpływowe 37 2 

Typ geologiczny zlewni piaszczysta 3 

Użytk.zlewni leśna z zabudową  2 

Średnia  2,00 

Grupa 4 – zlewnia ma duże możliwości dostarczania ładunku do jeziora 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita obejmuje powierzchnię 16,97 km2. Zarówno w zlewni całkowitej, 

jak i w bezpośrednim otoczeniu zbiornika, dominują tereny leśne. Stanowią one 49,8% 

obszaru zlewni całkowitej i 79,2% zlewni buforu 1000 m. Grunty orne zajmują południowo-

zachodnią część terenu zlewni bezpośredniej. Brzegi jeziora nie są przekształcone, są to 

przeważnie strome skarpy o wysokości do 10 m. Wzdłuż linii brzegowej ciągnie się pas drzew 

i krzewów, tworzących bufor ochronny dla wód akwenu. Jezioro jest w niewielkim stopniu 

zagospodarowane turystycznie. Na jego południowo-wschodnim brzegu, w Twardym Dole, 

znajduje się duży, całoroczny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, który może pomieścić 

140 osób w pawilonie i w dwudziestu 5-osobowych domkach letniskowych. 

Ośrodek dysponuje pełnym zapleczem gastronomicznym (restauracja i kawiarnia), 

strzeżonym kąpieliskiem i niewielkim polem namiotowym. Znajduję się tu także niezbyt 

liczna, zwarta, prywatna zabudowa. Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Akwen nie jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani 

dla przemysłu. Leży on w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich. 

Objęty jest strefą ciszy. Przy jednej z zatok akwenu ustanowiono teren chroniący wiele 

gatunków roślin reliktowych występujących na torfowiskach. Grunty orne są źródłem 26% 

ładunku fosforu i 29% ładunku azotu powstającego w zlewni.  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

94,43 849,83 28,33 18,4 29,1 25,7 

Lasy  406,71 610,07 40,67 79,2 20,9 37,0 

Łąki  i pastwiska 0,09 0,27 0,02 0,02 0,01 0,02 

Ugory 12,20 36,60 2,44 2,4 1,3 2,2 

Opad atmosferyczny 110,24 1422,09 38,58 - 48,7 35,1 

Suma [kg/rok] 2918,86 110,04 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,100 2,65 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,100 2,65 

 

Ocena końcowa 

Zbiornik jest dość podatny na degradację. Zlewnia ma duże możliwości dostarczania 

ładunku do jeziora. Oddziaływanie zlewni bezpośredniej na jezioro jest jednak bardzo 

korzystne z uwagi na duży udział lasów i bardzo małą powierzchnię gruntów ornych oraz 

niską roczną wymianę wody, jak również słabe wykorzystanie rekreacyjne akwenu oraz brak 

wsi i zabudowań w jego pobliżu. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Akwen nie 

jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej do spożycia ani dla 

przemysłu. Leży na terenie chronionym. Grunty orne są źródłem 26% ładunku fosforu i 29% 

ładunku azotu powstającego w zlewni. Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry. 

 

Niekorzystne warunki zlewniowe (duża możliwość dostarczania materii do wód akwenu) 

są równoważone przez wysoką odporność na wpływy z zewnątrz samego jeziora. 

W efekcie tempo naturalnej eutrofizacji wód powinno być umiarkowane. 
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej  niepodłączonych do kanalizacji,   

3) zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy. 
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Jezioro  POLASZKOWSKIE 

ID  1704 (nr katalogowy 20670) 

ID hydrograficzne  298273 

 

Lokalizacja: 54o02’52,6’’N, 18o09’44,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     97,70 ha 

Głębokość maks.    10,0 m 

Głębokość średnia    4,2 m 

Objętość     4,491 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 93,33 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wierzycy, na wysokości 135 m n.p.m.. 

Jest to dość duży, płytki zbiornik o silnie wydłużonym kształcie z kierunku północno-

wschodniego na południowo-zachodni. Linia brzegowa jest przeciętnie rozwinięta. Dno 

jeziora w części brzegowej wykazuje łagodne spadki. Część południowo-wschodnia jest 

wyraźnie płytsza. Na znacznej powierzchni głębokość wynosi tu zaledwie 2,5 m. Obie części 

zbiornika są od siebie oddzielone przewężeniem. Przez jezioro przepływa rzeka Kacinka, 

w dolnym biegu zwana Małą Wierzycą. Wpływa ona od północy z Jez. Sobąckiego, 

odpływa w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Wierzycy. Zbiornik zasila też kilka 

mniejszych cieków odwadniających okoliczne podmokłe tereny.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to zbiornik ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Stanowią o tym zarówno jego cechy morfometryczne, jak i cechy zlewni. Niewielka średnia 

głębokość, brak pełnej stratyfikacji wód i znaczna objętość epilimnionu ułatwiają cyrkulację 

substancji biogennych i lepsze ich wykorzystanie do produkcji biologicznej. Wysoka roczna 

wymiana wody oraz niewielka objętość wód zbiornika, przy znacznym rozwinięciu linii 

brzegowej i dużym obszarze zlewni, obniżają odporność akwenu na wpływ przylegających do 

niego terenów. Sposób zagospodarowania zlewni jest bardzo niekorzystny z uwagi 
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na znikomy udział terenów leśnych i bardzo wysoki udział gruntów ornych, stanowiących 

potencjalne źródło substancji biogennych. Wody zasilające akwen odznaczały się niską 

zawartością substancji biogennych.  Stan ekologiczny wód zbiornika jest umiarkowany 

(III klasa wg SOJJ). Wody przydenne były słabo natlenione. Wiosną powierzchniowe warstwy 

wody były nadmiernie natlenione, ale już poniżej 3 m głębokości obserwowano stopniowy 

spadek stężenia tlenu. Natlenienie warstwy przydennej wynosiło tylko 30%. Latem rozległy 

i dobrze natleniony epilimnion sięgał do 7 m głębokości. Warstwa skoku termicznego 

sięgająca dna była praktycznie pozbawiona tlenu. Wody jeziora odznaczały się niskim lub 

umiarkowanie wysokim poziomem materii organicznej i związków azotu zarówno 

w warstwie powierzchniowej, jak i nad dnem. Zawartość związków fosforu w warstwie 

powierzchniowej odpowiadała dobrej jakości wody, jednak ich wysoki poziom występował 

w warstwie przydennej głębszego stanowiska. Wody charakteryzowały się znaczną produkcją 

biologiczną. Poziom chlorofilu „a” wynosił od 17,7 do 18,1 mg/m3 wiosną 

do 34,3 39,8 mg/m3 latem. W całym sezonie notowano niską przezroczystość wody. 

Skład i liczebność planktonu wskazywały na umiarkowaną trofię z tendencją do jej 

pogarszania. Oznaczone organizmy były typowe dla wód słabo zanieczyszczonych. 

Latem w części zbiornika masowo rozwinęły się sinice. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 27,5 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,8 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,4 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 351 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,83 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,078 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany  

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,2 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,58 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,21 3 

Wymiana wody (%) 450 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 19,6 3 

Zagosp. zlewni bezp. Przewaga pól 3 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 82,6 2 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 1,22 2 

Spadek zlewni 9,5 1 

Obszary bezodpływowe 51 1 

Typ geologiczny zlewni Gliniasta 

z torfem 

0 

Użytk.zlewni rolnicza 2 

Średnia  1,6 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita zajmuje powierzchnię 93,33 km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) 

składa się w 73,7% z gruntów ornych, lasy stanowią zaledwie 4,4% powierzchni. 

Brzegi jeziora porastają, na prawie całej ich długości, dość zwarte skupiska drzew liściastych 

i krzewów, z przewagą olchy i olszyny. Roślinność wynurzona zajmuje 27% długości linii 

brzegowej. Największe jej skupiska znajdują się w części południowo-wschodniej. Bogato 

reprezentowana jest także roślinność zanurzona, która tworzy rozległe podwodne łąki. 

Na północno-wschodnim brzegu zbiornika usytuowana jest niewielka miejscowość Równe. 

Jej zabudowania w ilości 10, oraz 10 zabudowań letniskowych, zlokalizowane są w odległości 

50 m, a pozostałe ponad 100 m od linii brzegowej. Miejscowość nie jest skanalizowana. 

Ścieki gromadzone są w zbiornikach i wywożone do mechaniczno-biologicznej Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Orlu.  Oczyszczone ścieki odprowadzane są kanałem Strugą do Małej 
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Wierzycy. Część zabudowań wyposażona jest w oczyszczalnie przydomowe. Jezioro nie jest 

odbiornikiem ścieków. Jest ono w umiarkowanym stopniu wykorzystywane do celów 

rekreacyjnych. W pobliżu miejscowości Równe znajduje się kolonia prywatnych domków 

letniskowych. Bardziej zwarto zabudowa rekreacyjna charakteryzuje też północny brzeg 

w rejonie dopływu rzeki Kacinki. Nad jeziorem zlokalizowane są też dwa ośrodki 

agroturystyczne na 25 miejsc. Pozostałe brzegi praktycznie nie są zagospodarowane, 

a większość z nich jest podmokła i raczej trudno dostępna. Akwen nie stanowi ujęcia wody 

przeznaczonej do spożycia i dla przemysłu. W miejscowości Równe, w odległości 50-100 m 

od jeziora, znajdują się chlewnie o wielkości do 50 DJP. Na zbiorniku prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Jezioro położone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Wierzycy. Głównym źródłem materii biogennej powstającej w zlewni są pola uprawne 

(około 70% ładunku). W planach gminnych przewiduje się budowę kilkudziesięciu 

zabudowań w sąsiedztwie jeziora. 

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

519,26 4673,30 155,78 73,7 72,5 69,6 

Lasy  31,14 46,71 3,11 4,4 0,7 1,4 

Łąki  i pastwiska 85,79 257,37 17,16 12,2 4,0 7,7 

Ugory 68,44 205,33 13,69 9,7 3,2 6,1 

Opad atmosferyczny 97,70 1260,36 34,20 - 19,6 15,3 

Suma [kg/rok] 6443,07 223,93 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,229 6,59 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,229 6,59 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik ekstremalnie podatny na degradację. Stanowią o tym zarówno jego 

cechy morfometryczne, jak i cechy zlewni. Sposób zagospodarowania zlewni jest bardzo 

niekorzystny z uwagi na znikomy udział terenów leśnych i bardzo wysoki udział gruntów 
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ornych, które są źródłem 70% materii biogennej powstającej w zlewni. Jezioro jest 

w umiarkowanym stopniu wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Większość zabudowań 

gospodarczych znajduje się w odległości powyżej 100m od linii brzegowej. 

Miejscowość położona nad jeziorem nie jest skanalizowana. Część zabudowań wyposażona 

jest w oczyszczalnie przydomowe. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi ujęcia 

wody przeznaczonej do spożycia i dla przemysłu. W odległości 50-100 m od jeziora znajdują 

się niewielkie chlewnie (do 50 DJP). Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Jezioro położone jest na obszarze chronionym. Stan ekologiczny wód zbiornika jest 

umiarkowany. W planach gminnych przewiduje się budowę kilkudziesięciu zabudowań w 

sąsiedztwie jeziora. 

 

Cechy naturalne zlewni sprzyjają spływom obszarowym, a samo jezioro jest ekstremalnie 

podatne na wpływy z zewnątrz. W efekcie następuje szybka naturalna eutrofizacja wód 

jeziornych. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

15 lat. 
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Jezioro  POŁĘCZYŃSKIE 

ID  20681 

ID hydrograficzne  2984219 

  

Lokalizacja: 54°12’38”N 18°14’16”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzycy (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     34,81 ha 

Głębokość maks.    6,6 m 

Głębokość średnia    3,8 m 

Objętość     1445,8 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  18,17km2 

Typ abiotyczny   3b 

  

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Połęczyńskie jest rynnowym jeziorem przepływowym. Zasilane jest przez 

niewielki ciek o nazwie Dopływ spod Chylowej Huty, zaś wypływa z niego Dopływ 

z jez. Połęczyńskiego, uchodzący do Wietcisy. Kształt jeziora jest wydłużony z południowego 

zachodu na północny wschód. Jego długość wynosi niecałe 2 km, zaś szerokość poniżej 

300 metrów. Linia brzegowa jest raczej słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa pomorskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Połęczyńskiego. 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,8 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,3 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 12,8 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

499,58 4496,24 149,87 27,56 54,62 39,32 

Lasy  365,29 547,94 36,53 20,15 6,66 9,58 

Łąki  i pastwiska 680,52 2041,57 136,10 37,54 24,80 35,71 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 232,47 697,40 46,49 12,82 8,47 12,20 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 34,81 449,05 12,18 

 

5,45 3,20 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 8232,19 381,19 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,10 23,65 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,10 23,65 

 

Ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują tereny rolnicze, jednak 

większość tego obszaru to łąki, pastwiska i nieużytki. Około 20% zlewni pokrywają lasy. 

Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni - 55% azotu oraz 40% fosforu. Znaczący jest jednak również udział 

łąk i pastwisk. 

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest mniej korzystne – cały ten 

obszar stanowią tereny rolnicze, jednak jedynie niewiele ponad 20%  to grunty orne. 

Miejscami dochodzą one prawie do samego brzegu jeziora, jednak wzdłuż całej linii 

brzegowej rośnie ochronny pas zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Nad jeziorem nie leżą żadne miejscowości, jedynie pojedyncze zabudowania w odległości 

kilkudziesięciu metrów od  brzegu. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  

 

Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Połęczyńskiego. Jednak zagospodarowanie zlewni, a w szczególności terenów 

w bezpośredniej bliskości jeziora pozwala przypuszczać, iż jezioro może nie spełniać 

wymagań stanu dobrego. Duży udział terenów rolniczych może powodować znaczące 

obciążenie jeziora zanieczyszczeniami, stąd w celu poprawy stanu konieczne jest 

ograniczenie wpływów wynikających z rolniczego zagospodarowani zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych z zabudowy w 

zlewni jeziora. 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 
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3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu . 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  PRZYWIDZKIE WIELKIE 

ID 987 (nr katalogowy 20679) 

ID hydrograficzne  298411 

 

Lokalizacja: 54o12’03,6’’N, 18o21’18,8’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     104,55 ha 

Głębokość maks.    12,2 m 

Głębokość średnia    5,3 m 

Objętość     6,3113 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  10,85 km2 

Typ abiotyczny   2b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Wietcisy, na wysokości 188,0 m n.p.m.. 

Posiada kształt wydłużony w kierunku wschód-zachód i silnie rozwiniętą linię brzegową. Dno 

jest przeciętnie urozmaicone, w strefie przybrzeżnej występują na ogół łagodne spadki 

głębokości. Zbiornik zasila kilka większych, stałych dopływów, ważniejsze z nich to: 

z kierunku południowego - spod Gromadzina oraz z kierunku północnego – spod Pomlewa. 

Jezioro połączone jest szerokim przepływem z Jez. Przywidzkim Małym (odpływ z jeziora). 

Dodatkowo w okresie wiosennym, zasilają go liczne strumyki spływające ze stromych 

stoków. Intensywny spływ powoduje wyraźny okresowy wzrost poziomu wody w zbiorniku.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). O obniżeniu 

podatności decydują warunki naturalne: kształt misy oraz brak pełnej stratyfikacji wód, 

związany z niewielką jej głębokością. Niska roczna wymiana wody oraz wysoki stopień 

zalesienia brzegów mają korzystny wpływ na jakość wód, ograniczając potencjalnie spływ 

zanieczyszczeń z terenu zlewni. Stan ekologiczny wód zbiornika jest bardzo dobry (II klasa 

wg SOJJ). Wody charakteryzowały się stosunkowo dobrym natlenieniem wód przy dnie, niską 

produkcją biologiczną i znaczną przezroczystością. Poziom azotu odpowiadał dobrej jakości 
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wody. Wiosną rozwój organizmów limitowały związki fosforu, w warstwie powierzchniowej 

fosforany zostały praktycznie wyczerpane. Ogólny poziom fosforu był umiarkowanie wysoki. 

Skład i liczebność fitoplanktonu wskazywały na umiarkowaną trofię. W stosunkowo ubogim 

fitoplanktonie wiosennym, jak też bogatszym gatunkowo fitoplanktonie letnim dominowały 

okrzemki. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 7,7 I 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 3,8 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 120 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,14 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,108 > II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,3 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,73 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,14 2 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,7 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,14 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje powierzchnię 10,85 km2. Bezpośrednie otoczenie 

jeziora w 78% stanowią lasy liściaste z przewagą buka, porastające strome, trudno dostępne 

zbocza. W rejonie odpływu do Jez. Przywidzkiego Małego położona jest wieś Przywidz. 

Jej zabudowania zajmują niewielki fragment linii brzegowej w odległości 10 m od wody. 

Jest ona częściowo skanalizowana, ścieki komunalne odprowadzane są do mechaniczno-
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biologicznej oczyszczalni w Przywidzu (15% mieszkańców gminy). Odbiornikiem ścieków jest 

rzeka Wietcisa. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi źródła wody pitnej ani dla 

przemysłu. Częściowo z kanalizacji deszczowej, bezpośrednio do jeziora, odprowadzane są 

ścieki z terenu wsi. Malownicze położenie jeziora i niewielka odległość od Gdańska sprzyjają 

rekreacyjnemu wykorzystaniu zbiornika, zwłaszcza jako miejsca sobotnio-niedzielnego 

wypoczynku. Na południowym brzegu jeziora zlokalizowane są dwa ośrodki na około 

200 miejsc, trzy pola biwakowe (50 m od brzegu) i publiczne kąpielisko. Ścieki z zabudowy 

rekreacyjnej gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni 

w Przywidzu. Nad jeziorem przewidziana jest budowa bulwaru, ścieżek rowerowych 

i konnych. Roślinność wynurzona zajmuje  głównie wschodnią część akwenu i miejsca 

w pobliżu dopływów. Na pozostałej długości linii brzegowej występuje ona jedynie wąskim 

pasem przy brzegu. Reprezentuje ją głównie trzcina. Roślinność wynurzona to głównie 

moczarka kanadyjska, rogatek, rdestnica połyskująca i wywłócznik, tworzące podwodne łąki. 

W sezonie letnim nad jeziorem odbywają się połowy rekreacyjne. Jezioro znajduje się 

na terenie objętym ochroną, w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

i objęte jest strefą ciszy. Źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są przede 

wszystkim tereny leśne oraz grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej, a także opad 

atmosferyczny.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

97,27 875,43 29,18 17,9 29,9 25,9 

Lasy  423,66 635,49 42,37 77,9 21,7 37,6 

Łąki  i pastwiska 19,80 59,39 3,96 3,6 2,0 3,5 

Ugory 3,06 9,18 0,61 0,6 0,3 0,5 

Opad atmosferyczny 104,55 1348,66 36,59 - 46,1 32,5 

Suma [kg/rok] 2928,15 112,71 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,108 2,80 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,108 2,80 
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Ocena końcowa  

Jezioro z przyczyn naturalnych jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). 

Niska roczna wymiana wody oraz wysoki stopień zalesienia brzegów mają korzystny wpływ 

na jakość jego wód, ograniczając potencjalnie spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni. 

Stan ekologiczny wód zbiornika był bardzo dobry. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią 

lasy liściaste z przewagą buka, porastające strome, trudno dostępne zbocza. W rejonie 

odpływu położona jest wieś Przywidz. Jej zabudowania znajdują się na niewielkim 

fragmencie linii brzegowej, w odległości 10 m od wody. Jest ona częściowo skanalizowana, 

a ścieki komunalne odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Przywidzu. 

Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków, nie stanowi źródła wody pitnej ani dla przemysłu. 

Malownicze położenie jeziora i niewielka odległość od Gdańska sprzyjają rekreacyjnemu 

wykorzystaniu zbiornika, zwłaszcza jako miejsca sobotnio-niedzielnego wypoczynku. 

Na południowym brzegu jeziora zlokalizowane są dwa ośrodki na około 200 miejsc, trzy pola 

biwakowe (50 m od brzegu) i publiczne kąpielisko. Ścieki z zabudowy rekreacyjnej 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni w Przywidzu. 

Nad jeziorem przewidziana jest budowa bulwaru, ścieżek rowerowych i konnych. W sezonie 

letnim nad jeziorem odbywają się połowy rekreacyjne. Znajduje się ono na terenie objętym 

ochroną. Źródłem ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są przede wszystkim 

tereny leśne oraz grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej, a także opad 

atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu wód: 

Utrzymanie kontroli obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej i letniskowej.    
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Jezioro  PRZYWŁOCZNO 

ID  2035 (nr katalogowy 20652) 

ID hydrograficzne  2981769 

 

Lokalizacja: 54o00’04,0’’N, 18o02’55,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     68,31 ha 

Głębokość maks.    10,9 m 

Głębokość średnia    3,0 m 

Objętość     2,0553 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  10,11 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to zbiornik położony w zlewni rzeki Wierzycy, na wysokości 126,4 m n.p.m.. 

Struktura zlewni bezpośredniej charakteryzuje się przewagą lasów iglastych (57,2%), grunty 

orne stanowią 3%. Od strony północnej do jeziora dopływają dwa niewielkie cieki spod 

miejscowości Lisia Huta i Olpuch. Odpływ zasila rzekę Wierzycę. Na jeziorze występują 

zmiany poziomu wody, na odpływie znajduje się zastawka. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jest to płytki zbiornik, o niekorzystnym naturalnym kształcie misy, podatny na wpływy 

z przyległych terenów i stosunkowo łatwej cyrkulacji substancji biogennych, wpływ zlewni 

jest niewielki, a sposób jej zagospodarowania sprzyja utrzymaniu dobrej jakości wody. 

Zbiornik zalicza się do bardzo podatnych na degradację (III kategoria wg SOJJ). 

Stan ekologiczny jego wód jest słaby (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysoką 

produkcją biologiczną i niską przezroczystością. Poziom fosforu przekraczał wartość 

dopuszczalną dla stanu dobrego, a przydenne warstwy wody w całym sezonie 

limnologicznym były całkowicie odtlenione. Zawartość azotu odpowiadała dobrej jakości 

wody. Koncentracja chlorofilu-a była podobna w całym zbiorniku. Wiosną jego stężenie 

nie przekraczało 6 mg/m3, latem jego ilość wzrosła do 97-105 mg/m3. Fitoplankton w całym 

sezonie był bardzo zróżnicowany gatunkowo, a oznaczone organizmy były typowe dla wód 
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czystych.  Mimo dość dużej liczby gatunków i rodzajów, nie stwierdzono znaczącego wzrostu 

ilości organizmów. Świadczy to o umiarkowanej trofii zbiornika. Prawdopodobnie duża liczba 

organizmów zooplanktonowych, odżywiających się fitoplanktonem utrzymuje zbiornik 

w równowadze biologicznej. Dno jeziora było piaszczysto-żwirowe z bogatym bentosem, 

a lista organizmów świadczyła dobrym stanie biologicznym jeziora. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 53,5 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 250 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,12 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,147 > II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,0 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,37 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,33 4 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,86 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita zajmuje powierzchnię 10,11 km2. W otoczeniu jeziora (bufor 1000 

m) przewagę stanowią lasy (57%), resztę zlewni zajmują tereny rolnicze, z przewagą łąk 

i pastwisk (40%). Jezioro otaczają lasy, tereny rolnicze nie graniczą bezpośrednio z linią 

brzegową (najbliższe są 30 m od brzegu). W obszarze zlewni bezpośredniej położona jest nie 

skanalizowana miejscowość Ruda. Jej zabudowania znajdują się w odległości powyżej 
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100 metrów od jeziora. Poza obszarem zlewni bezpośredniej, niedaleko jeziora, usytuowana 

jest miejscowość Olpuch. Część zabudowań o charakterze rekreacyjnym, należących do wsi 

znajduje się na południowo-zachodnim brzegu jeziora, bezpośrednio nad brzegiem. 

Zbiornik nie jest intensywnie zagospodarowany rekreacyjnie. Jego brzegi w większości są 

łatwo dostępne do kąpieli, a dno piaszczyste. Są tu prywatne domki letniskowe. Do jeziora 

nie są odprowadzane żadne ścieki, nie ma ujęć wody. Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Zbiornik znajduje się w granicach Obszaru Chronionego „Dolina Rzeki 

Wierzycy”. Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu w zlewni są łąki i pastwiska oraz 

opad atmosferyczny.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

9,42 84,76 2,83 3,0 5,3 4,0 

Lasy  180,34 270,51 18,03 57,2 16,8 25,8 

Łąki  i pastwiska 125,6 376,80 25,12 39,8 23,4 35,9 

Opad atmosferyczny 68,31 881,26 23,91 - 54,6 34,2 

Suma [kg/rok] 1613,33 69,89 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,102 2,36 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,102 2,36 

 

Ocena końcowa  

Zbiornik z przyczyn naturalnych zalicza się do bardzo podatnych na degradację 

(III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego wód jest słaby (III klasa wg SOJJ). Jego wody 

charakteryzowały się wysoką produkcją biologiczną i niską przezroczystością, jednak skład 

organizmów planktonowych wskazywał na istniejąca równowagę troficzną. Jezioro otaczają 

lasy, tereny rolnicze nie graniczą bezpośrednio z linią brzegową. W obszarze zlewni 

bezpośredniej położona jest nie skanalizowana miejscowość Ruda. Jej zabudowania znajdują 

się w odległości powyżej 100 metrów od jeziora. Część zabudowań, należących do wsi 
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Olpuch znajduje się na południowo - zachodnim brzegu jeziora, bezpośrednio nad brzegiem. 

Zbiornik nie jest zagospodarowany rekreacyjnie. Brzegi w większości są łatwo dostępne 

do kąpieli, dno piaszczyste. Są tu jedynie nieliczne prywatne domki letniskowe. Do jeziora 

nie są odprowadzane żadne ścieki, nie ma ujęć wody. Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Zbiornik znajduje się w granicach obszaru chronionego. Głównym 

źródłem ładunków azotu i fosforu w zlewni są łąki i pastwiska oraz opad atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

Opracowanie operatu rybackiego z rozpatrzeniem możliwości zarybiania rybami 

planktonożernymi z kontrolowanym odłowem. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu: 

10 – 12 lat. 
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Jezioro  SOBĄDZKIE  

ID  1614 (nr katalogowy 20663)                                                                                                                                                                                                               

ID hydrograficzne  298259 

 

Lokalizacja: 54o03’51,7’’N, 18o09’55,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    85,46 ha 

Głębokość maks.   28,4 m                                                                                                                                                                                       

Głębokość średnia   11,0 m 

Objętość    10,0106 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 80,52 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro leży w dorzeczu rzeki Wierzycy, na wysokości                                                                                    

136 m n.p.m.. Jest to niezbyt duży, umiarkowanie głęboki, wydłużony w kierunku północno-

zachodnim zbiornik. Jego linia brzegowa jest silnie rozwinięta. W strefie przybrzeżnej 

występują na ogół ostre spadki głębokości. Bardziej płaskie dno można spotkać w rejonie 

dopływów z jezior Hutowego i Liniewskiego. Dno zbiornika jest silnie urozmaicone. Przez 

jezioro przepływa rzeka Kacinka, która wpływa od wschodu z Jez. Liniewskiego, a odpływa w 

kierunku południowym do Jez. Polaszkowskiego. Zasilają je także wody Kamionki, 

dopływające z Jez. Hutowego, oraz ciek spod Starego Barkoczyna. Poziom wód w zbiorniku 

jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria podatności wg SOJJ). Jest to 

stosunkowo głęboki, stratyfikowany zbiornik o niewielkiej rocznej wymianie wody. 

Ukształtowanie misy utrudnia obieg substancji biogennych znajdujących się w zbiorniku 

i wykorzystanie ich do produkcji pierwotnej, co korzystnie wpływa na jakość wody. 

Niekorzystny dla akwenu jest natomiast sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej 

ze względu na wysoki udział gruntów ornych. Znaczna długość linii brzegowej w porównaniu 

z objętością wody obniża zdolność akwenu do przyjmowania zanieczyszczeń z obszaru 
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zlewni. Wody zasilające jezioro charakteryzowały się niskim poziomem substancji 

biogennych. Stan ekologiczny wód jeziora jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). 

Wiosną powierzchniowe warstwy wody były nadmiernie natlenione. Rozległy epilimnion był 

ciepły i dobrze natleniony, jednak na głębokości 8m odnotowano gwałtowny spadek tlenu 

(do 0,5 mg O2/dm3). Śladowe ilości tlenu notowano również w całym hypolimnionie 

(do 0,2 mg O2/dm3 nad dnem). Wody jeziora były w niewielkim stopniu obciążone materią 

organiczną i związkami biogennymi. W warstwie przydennej głębszego stanowiska 

stwierdzono wysoki poziom związków fosforu. Koncentracja chlorofilu-a wskazywała na 

podwyższoną produkcję biologiczną. Jego stężenie utrzymywało się na poziomie III klasy. 

Przezroczystość wody wynosiła 0,8-1,1m (niższa latem). Skład i liczebność planktonu 

wskazywały na umiarkowaną trofię, oznaczone organizmy były typowe dla wód w niewielkim 

stopniu zanieczyszczonych.  

 

Stan ekologiczny 

% O2 w hypolimnionie 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 21,0 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,0 > II 

% O2 w hypolimnionie  1,7 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 362 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,82 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,088 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 11,0 1 

V jez./L (tys.m3/m) 1,31 3 

Stratyfikacja wód (%) 30,7 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,06 1 

Wymiana wody (%) 190 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 7,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 
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3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje obszar 80,52 km2. Grunty orne stanowią 45,4% jej 

powierzchni i część z nich znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu. Lasy bukowo-

świerkowe zajmują 18% powierzchni zlewni i porastają brzegi północno-wschodniej części 

zbiornika. Brzegi jeziora nie są przekształcone, są raczej strome i trudno dostępne. Otacza je 

pas drzew i krzewów, stanowiących naturalny bufor ochronny dla wód. Linia brzegowa 

porośnięta jest głównie trzciną pospolitą. Jej większe skupiska występują w części zachodniej 

jeziora. Na północnym brzegu usytuowana jest duża wieś Sobącz, na południowym niewielka 

miejscowość Chrztowo. Kilka zabudowań znajduje się w odległości 30 m, a pozostałe 

w odległości powyżej 100 m od linii brzegowej jeziora. Miejscowości nie są skanalizowane. 

Ścieki wywożone są do mechaniczno-biologicznej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Orlu 

lub są oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach. Ścieki z oczyszczalni w Orlu 

odprowadzane są do kanału Struga, i dalej do rzeki Małej Wierzycy. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki. Zagospodarowanie turystyczne zbiornika jest niewielkie. 

Korzystają z niego głównie wędkarze i indywidualni turyści. Prywatne domki letniskowe 

znajdują się na północnym brzegu w pobliżu wsi Sobącz. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach. Nad jeziorem znajduje 

się ponadto jeden obiekt agroturystyczny na około 20 osób. W pobliżu zbiornika nie ma 

żadnych obiektów stanowiących istotne zagrożenie dla jakości jego wód, takich jak fermy, 

składowiska odpadów, wysypiska śmieci etc. Jezioro nie stanowi ujęcia wody przeznaczonej 

do spożycia czy dla przemysłu. Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka rybacka. Akwen 

leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy i Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Jezior Polaszkowskich. Ponad 60% ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni 

(bufor 1000m) pochodzi z pól uprawnych.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

421,73 3795,58 126,52 63,1 68,8 64,0 

Lasy  80,16 120,24 8,02 12,0 2,2 4,1 

Łąki  i pastwiska 112,9 338,70 22,58 16,9 6,1 11,4 

Ugory 53,78 161,35 10,76 8,0 2,9 5,4 

Opad atmosferyczny 85,46 1102,43 29,91 - 20,0 15,1 

Suma [kg/rok] 5518,30 197,78 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,231 6,46 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,231 6,46 

 

Ocena końcowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację. Ukształtowanie misy utrudnia obieg 

substancji biogennych znajdujących się w zbiorniku i wykorzystanie ich do produkcji 

pierwotnej, co korzystnie wpływa na jakość wody. Niekorzystny dla akwenu jest natomiast 

sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej ze względu na wysoki udział gruntów 

ornych. Znaczna długość linii brzegowej w porównaniu z objętością wody obniża zdolność 

akwenu do przyjmowania zanieczyszczeń z obszaru zlewni. Stan ekologiczny wód jeziora jest 

umiarkowany. Grunty orne stanowią 45,4% jej powierzchni i część z nich znajduje się 

w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu. Brzegi jeziora otacza pas drzew i krzewów, 

stanowiących naturalny bufor ochronny dla wód. Nad jeziorem usytuowane są dwie wsie. 

Zabudowania znajdują się w odległości powyżej 100m od linii brzegowej jeziora. 

Miejscowości nie są skanalizowane. Ścieki wywożone są do oczyszczalni lub są oczyszczane 

w przydomowych oczyszczalniach. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. 

Zagospodarowanie turystyczne zbiornika jest niewielkie. Prowadzona jest na nim gospodarka 

rybacka. Akwen leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Ponad 60% ładunku azotu 

i fosforu powstającego w zlewni (bufor 1000m) pochodzi z pól uprawnych.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu wód 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej,   

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

 8-10 lat. 
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Jezioro  SUMIŃSKIE 

ID 2570 (nr katalogowy 20697) 

ID hydrograficzne  2986819 

 

Lokalizacja: 53o54’29,9’’N, 18o26’06,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     94,55 ha 

Głębokość maks.    7,0 m 

Głębokość średnia    3,4 m 

Objętość     3,2259 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  39,14 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to rynnowy zbiornik pochodzenia polodowcowego. Jego dno ma owalny kształt 

rynny, z przegłębieniem w części centralnej. Jest to płytki zbiornik zasilany głównie wodami 

jezior Borzechowskiego Wielkiego i Steklin oraz kilkoma małymi dopływami, z których 

największym jest dopływ spod Bietowa.  

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Stan ekologiczny jego wód jest dobry, stan chemiczny dobry. Biologiczne elementy jakości 

wody (chlorofil-a i Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego – ESMI) wskazywały na dobry 

stan wód zbiornika. Fizykochemiczne elementy jakości wody spełniały wymogi stanu 

dobrego w zakresie wszystkich wskaźników. Stężenie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska (z wykazu II) wskazywały na dobrą jakość wód. Stan chemiczny wód jeziora 

oceniono jako dobry. Ocenę dokonano w oparciu o analizę poziomu stężeń 34 substancji 

z listy: substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (z wykazu I) oraz innych substancji 

zanieczyszczających (wg KOM/2006/0129/COD). Dla żadnej z badanych substancji 

nie stwierdzono przekroczeń warunków granicznych, a oznaczany poziom był wielokrotnie 
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niższy od dopuszczalnego. W stosunku do lat ubiegłych wody charakteryzowały się niższą 

produkcją biologiczną. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 19,4 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI 0,502 II 

Przezroczystość [m] 1,3 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 7,0 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 342 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,69 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,070 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  dobry 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,4 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,48 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,3 3 

Wymiana wody (%) 250 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 14,8 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje obszar 39,14 km2. Otoczenie w promieniu 1000 m 

od linii brzegowej zajmują grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (66%). Pola i użytki 

zielone dochodzą bardzo blisko do linii brzegowej. Wypasane jest bydło. Zbiornik leży na 

obszarze bezleśnym, ale jego brzegi otoczone są szerokim pasem drzew. Brzegi są niskie 

i płaskie, jedynie fragment zachodniego brzegu jest nieco wzniesiony. Wzdłuż brzegu 

występuje obficie roślinność wynurzona i podwodna. W rejonie odpływu, na północno-

wschodnim brzegu jeziora usytuowana jest duża (1200 ha) wieś Sumin licząca 

650 mieszkańców. Zabudowa miejscowości dochodzi do 50-60 m od brzegu jeziora. Zbiornik 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1042 

 

nie jest zagospodarowany turystycznie. Nad jeziorem nie ma praktycznie żadnej zabudowy 

rekreacyjnej ani ośrodków wypoczynkowych. W miejscowości Sumin, w pobliżu szkoły 

znajduje się niezorganizowane kąpielisko. Jest też jedno pole biwakowe. Na jeziorze nie jest 

prowadzona gospodarka rybacka, są jedynie umiarkowanie intensywne połowy rekreacyjne. 

W rejonie dopływu z jeziora Szteklin znajdują się zabudowania dość dużej turystycznej wsi 

Szteklin (113 osób). Jezioro znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, objęte jest 

strefą ciszy. Źródłem ponad 60% ładunków azotu i fosforu powstającego w zlewni są grunty 

orne.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

323,58 2912,23 97,07 66,0 64,3 61,9 

Lasy  66,33 99,50 6,63 13,5 2,2 4,2 

Łąki  i pastwiska 100,34 301,02 20,07 20,5 6,6 12,8 

Opad atmosferyczny 94,55 1219,72 33,09 - 26,9 21,1 

Suma [kg/rok] 4532,47 156,87 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,166 4,79 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,166 4,79 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Stan ekologiczny jego wód jest dobry, stan chemiczny dobry. Otoczenie w promieniu 1000 m 

od linii brzegowej zajmują grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (66%). Pola i użytki 

zielone dochodzą bardzo blisko do linii brzegowej. Wypasane jest bydło. Zbiornik leży 

na obszarze bezleśnym, ale jego brzegi otoczone są szerokim pasem drzew. W rejonie 

odpływu, na północno-wschodnim brzegu jeziora usytuowana jest duża wieś Sumin. 

Zabudowa miejscowości dochodzi do 50-60 m od brzegu jeziora. Zbiornik nie jest 

zagospodarowany turystycznie. Na jeziorze nie jest prowadzona gospodarka rybacka, są 
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jedynie umiarkowanie intensywne połowy rekreacyjne. W rejonie dopływu z jeziora Szteklin 

znajdują się zabudowania dość dużej turystycznej wsi Szteklin (113 osób). Jezioro znajduje 

się na obszarze chronionego krajobrazu. Źródłem ponad 60% ładunków azotu i fosforu 

powstającego w zlewni są grunty orne. W stosunku do lat ubiegłych wody charakteryzowały 

się niższą produkcją biologiczną. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód: 

Stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów. 
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Jezioro  WIELKIE 

ID  20676 

ID hydrograficzne  298329 

 

Lokalizacja: 53°58’25”N 18°115’58”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzycy (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     41,31 ha 

Głębokość maks.    17,5 m 

Głębokość średnia    8,9 m 

Objętość     4125,6 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  32,61km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wielkie jest jeziorem przepływowym na cieku Dopływ z jez. Wielkiego, 

uchodzącym do Wierzycy. Kształt jeziora jest owalny, lekko wydłużony z południa na północ.  

Jego długość wynosi około jednego kilometra, zaś szerokość do 600 metrów. Linia brzegowa 

jest słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z Programem małej retencji województwa pomorskiego planowane jest 

podpiętrzenie jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Wielkiego. Zgodnie 

z informacją uzyskaną w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie jakość wody jest zła. 

Jest to jednak jedynie subiektywna ocena.  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 8,9 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,4 II 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 8,0 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% gruntów ornych, 

<60% lasów 
II 

Średnia  2,0 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1092,75 9834,77 327,83 33,49 68,22 53,55 

Lasy  1559,67 2339,51 155,97 47,80 16,23 25,48 

Łąki  i pastwiska 234,29 702,88 46,86 7,18 4,88 7,65 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 335,17 1005,52 67,03 10,27 6,98 10,95 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 41,31 532,90 14,46 

 

3,70 2,36 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 14415,58 612,15 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,48 34,90 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,48 34,90 

 

Prawie połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy. Reszta to tereny rolnicze, 

wśród których najwięcej jest gruntów ornych. Grunty orne są odpowiedzialne 

za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni - 68% azotu oraz 

54% fosforu.  

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest mniej korzystne – lasów 

jest zalednie 20%, zaś stanowią tereny rolnicze. Około 40 procent tego obszaru stanowią 

grunty orne. Miejscami dochodzą one prawie do samego brzegu jeziora, jednak wzdłuż całej 

linii brzegowej rośnie ochronny pas zadrzewień bądź zakrzaczeń. 

Nad jeziorem leży niewielka wieś Struga, która nie jest skanalizowana. Jej zabudowania 

znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów od  brzegu. Ponadto leży tu jeden ośrodek 

wypoczynkowy, z którego ścieki, podobnie jak z zabudowań mieszkalnych, wywożone są 

do oczyszczalni. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

nie zidentyfikowano również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  

 

Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Wielkiego. Jednak zagospodarowanie zlewni, a w szczególności terenów 

w bezpośredniej bliskości jeziora pozwala przypuszczać, iż jezioro może nie spełniać 

wymagań stanu dobrego. Duży udział terenów rolniczych może powodować znaczące 

obciążenie jeziora zanieczyszczeniami, stąd w celu poprawy stanu konieczne jest 

ograniczenie wpływów wynikających z rolniczego zagospodarowani zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
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 Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych z zabudowy w 

zlewni jeziora. 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się 

w pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) dawkach nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych. 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

f)     Zakaz stosowania środków ochrony roślin w pasie o szerokości 50 od brzegu 

jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu . 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  WIERZYSKO 

ID  1392 (nr katalogowy 20647) 

ID hydrograficzne  298159 

 

Lokalizacja: 54° 6' 23,171" N 17° 59' 27,580" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia    56,53 ha 

Głębokość maks.   7,6 m 

Głębokość średnia   4,6 m 

Objętość    2,6205 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 131,73 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to otwarty, przepływowy zbiornik, zasilany przez rzekę Wierzycę. Jezioro 

wypełnia część rynny polodowcowej, która znajduje się u podnóża moreny czołowej, zwanej 

Wzgórzami Szymbarskimi. Teren bezpośredniego obramowania jeziora stanowi morena 

denna ze szczytowym wzniesieniem 150-170 m n.p.m. Lustro wody znajduje się na poziomie 

147,3 m n.p.m. Zachodni brzeg jeziora graniczy z działem wodnym, rozciągającym się 

z północy na południe i odgraniczającym system wodny rzeki Wierzycy od systemu wodnego 

Czarnej Wody (Wdy). Kolejnym dość dużym dopływem jest rzeka Bibrowa, wpływająca 

do południowo-zachodniego krańca zbiornika. Planuje się podpiętrzenia wód jeziora 

na podstawie programu małej retencji dla woj. pomorskiego. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jest to płytki, przepływowy zbiornik o bardzo niekorzystnych warunkach naturalnych, 

ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Charakteryzuje je podatność 

na wpływ z terenów przyległych i łatwość recyrkulacji substancji biogennych. 

Intensywny przepływ wód Wierzycy wzbogaca wody jeziora w substancje biogenne, 

zwłaszcza w związki fosforu. Wody Bibrowej także były wysoko obciążone fosforem, 

zwłaszcza latem. Jedynym korzystnym parametrem jest sposób zagospodarowania zlewni 

bezpośredniej, w której lasy stanowią 73% powierzchni. Jezioro jest pośrednim odbiornikiem 
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ścieków z oczyszczalni komunalnej w Kościerzynie (przez rzekę Bibrową). Stan ekologiczny 

wód jeziora jest zły (pozaklasowe wg SOJJ). Produkcja biologiczna w jeziorze utrzymywała się 

na bardzo wysokim poziomie, a przezroczystość wody była bardzo niska. Skład makrofitów 

odpowiadał stanowi umiarkowanemu. Warstwy przydenne wody były prawidłowo 

natlenione. Poziom azotu ogólnego i rozpuszczonych substancji nieorganicznych odpowiadał 

dobrej jakości wody, stężenie fosforu kilkakrotnie przekraczało wartość odpowiednią dla 

stanu dobrego. W ciągi 11 lat jakość wód uległa znacznemu pogorszeniu (w 1996r stan słaby, 

na granicy z umiarkowanym), z uwagi na wzrost produkcji biologicznej. Koncentracja 

chlorofilu-a wzrosła czterokrotnie a przezroczystość wód, i tak już niska, uległa jeszcze 

obniżeniu. Poziom fosforu obniżył się, azot ogólny pozostał na tym samym poziomie. Wody 

przydenne były znacznie lepiej natlenione. 

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 182,3 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,256 III 

Przezroczystość (m) 0,6 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 5,5 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 372 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,47 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,411 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,6 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,52 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,22 3 

Wymiana wody (%) 1200 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 50,4 4 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 
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3. Ocena zlewniowa  

Teren pomiędzy Kościerzyną a jeziorem nachylony jest w kierunku jeziora. 

Znajdują się tam zabudowania gospodarstw wiejskich. W granicach zlewni bezpośredniej 

położone są dwie wsie: Plebanka i Wierzysko. W granicach zlewni całkowitej znajduje się 

miasto Kościerzyna, oddalone od jeziora o około 1,5km, rozbudowujące się w kierunku 

jeziora. Lasy stanowią 21,8% zlewni całkowitej; z przewagą buku, dębu i lipy w południowej 

części obszaru zlewni, lasy sosnowe przeważają w partii południowo-zachodniej. 

Pas przybrzeżny zachodni, północny i wschodni zajmują pola uprawne (40,5% obszaru zlewni 

całkowitej). Pola miejscami dochodzą do linii brzegowej akwenu. Dodatkowo do połowy lat 

90-tych w pobliżu wschodniego brzegu jeziora znajdowało się składowisko odpadów dla 

miasta Kościerzyna, bez żadnych zabezpieczeń. Jezioro nie jest zagospodarowane 

rekreacyjnie, nie ma ujęć wody przemysłowej i do picia. Linia brzegowa zbiornika jest 

nieregularna, brzegi są miejscami zabagnione, a dno ma charakter mulisty. Obserwacje 

jeziora na przestrzeni lat wykazują wzrost miąższości osadów dennych, co prowadzi 

do wypłycania i zarastania zbiornika. Skład gatunkowy rybostanu jest typowy dla jezior 

zeutrofizowanych. Zbiornik należy do typu jezior leszczowych. Zarybianie coroczne 

narybkiem karpia i lina nie dawało dobrych efektów z uwagi na degradację jeziora. 

Występujące często w zimie deficyty tlenowe powodowały ucieczkę ryb z jeziora w górę rzeki 

Wierzycy. W jeziorze jest prowadzona gospodarka rybacka. Jezioro od wielu lat jest 

odbiornikiem ścieków z miasta Kościerzyny: komunalnych z oczyszczalni miejskiej 

i przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta. W latach 1975-1995 ścieki były 

oczyszczane tylko mechanicznie. Obecnie są one oczyszczane w mechaniczno-chemiczno-

biologicznej oczyszczalni (od grudnia 1994 r.). Oczyszczone ścieki odprowadzane są rowem 

do rzeki Bibrowa i dalej do jeziora. Kolektor odprowadzający ścieki znajduje się w odległości 

1 km od ujścia rzeki do jeziora. Przepustowość oczyszczalni wynosi 5000 m3/dobę. Na terenie 

oczyszczalni znajduje się punkt zlewny dla ścieków dowożonych. Od roku 2007, 

po modernizacji oczyszczalni, ładunek doprowadzanych biogenów zmniejszył się. W 1996 

roku nadal odprowadzane były nielegalnie, bez oczyszczania, ścieki z kanału burzowego 

wylotem łączącym się z wylotem z oczyszczalni. Do rzeki Wierzycy przez rów melioracyjny  

odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w Wielkim Klinczu (mechaniczno-biologiczna, 

o przepustowości 300 m3/d). Głównym źródłem biogenów w zlewni jest oczyszczalnia 

ścieków w Kościerzynie (78% N i 87% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

173,59 1562,31 52,08 44,3 10,08 5,61 

Lasy  122,83 184,25 12,28 31,3 1,19 1,32 

Łąki  i pastwiska 92,03 276,09 18,41 23,5 1,78 1,98 

Ugory 3,63 10,90 0,73 0,9 0,07 0,08 

Opad atmosferyczny 56,53 729,23 19,79 100 4,70 2,13 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia w Kościerzynie 12107,35 807,16 - 78,09 86,92 

Oczyszczalnia w Wielkim Klinczu 634,41 18,23 - 4,09 1,96 

Suma [kg/rok] 15504,53 928,67 - 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,183 4,89 

Ze źródeł punktowych 1,46 22,5 

Suma [g/m2rok] 1,64 27,39 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik o bardzo niekorzystnych warunkach naturalnych, ekstremalnie 

podatny na degradację. Charakteryzuje go podatność na wpływ z terenów przyległych 

i łatwość recyrkulacji substancji biogennych. W zlewni przewagę stanowią grunty orne 

miejscami sąsiadujące z linią brzegową. Jezioro jest pośrednim odbiornikiem ścieków 

z oczyszczalni komunalnej w Kościerzynie (przez rzekę Bibrową) i z Wielkiego Klincza (przez 

Wierzycę). Jezioro nie jest zagospodarowane rekreacyjnie, nie ma ujęć wody przemysłowej 

i do picia. Stan ekologiczny wód jeziora jest zły. W ciągi ostatnich 11 lat jakość wód uległa 

znacznemu pogorszeniu. Obserwacje jeziora na przestrzeni lat wykazują wzrost miąższości 

osadów dennych, co prowadzi do wypłycania i zarastania zbiornika. Głównym źródłem 

biogenów w zlewni jest oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie (78% N i 87% P).  
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) wskazana rekultywacja jeziora po całkowitym zakończeniu modernizacji 

OŚ w Kościerzynie i zakończeniu kanalizowania zabudowy mieszkalnej, zwłaszcza 

w części nie przepływowej (zachodnia i rejon ujścia Bibrowej), 

2) zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z Wielkiego Klincza, 

3) zakaz odprowadzania ścieków opadowych bez podczyszczenia z terenu miasta 

Kościerzyna 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

5 lat po zakończeniu rekultywacji 
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Jezioro  WYGONIN 

ID  20658 

ID hydrograficzne  29818190  

 

Lokalizacja: 53°57’13”N 18°08’30”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzycy (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     61,60 ha 

Głębokość maks.    24,8 m 

Głębokość średnia    6,4 m 

Objętość     4307,6 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  10,27km2 

Typ abiotyczny   5a 

  

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Wygonin jest jeziorem bezodpływowym, którego głębokość osiąga 

maksymalnie dwadzieścia kilka metrów. Kształt jego jest wydłużony z północnego zachodu 

na południowy wschód – jego długość wynosi ponad 2 km, zaś szerokość do 500 metrów. 

Linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Starej Kiszewie na jeziorze występują wahania 

poziomu wód, spowodowane przyczynami naturalnymi. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Wygonin. Zgodnie 

z informacją Urzędu Gminy jakość wody jest dobra, podobne informacje można również 

znaleźć w internecie. Jednak jest to jedynie ocena subiektywna, ze względu na brak danych 

monitoringowych.  
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,4 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,83 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,5 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,0 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

  

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lasy  899,92 1349,88 89,99 87,30 57,38 71,75 

Łąki  i pastwiska 54,23 162,69 10,85 5,26 6,92 8,65 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 15,11 45,33 3,02 1,47 1,93 2,41 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 61,60 794,64 21,56 

 

33,78 17,19 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0 0 0 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2352,54 125,42 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,20 3,82 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,20 3,82 
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Prawie cała zlewnia jeziora pokryta jest lasami, zaledwie kilka procent to łąki.  

Brzegi jeziora porośnięte są również lasem, jedynie na północno zachodnim brzegu leży wieś 

Wygonin, której zabudowania dochodzą niemal do brzegu jeziora. Wieś ta nie jest 

skanalizowana. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie, lecz nie intensywnie- występuje tu 

niewielka ilość zabudowy rekreacyjnej oraz plaże i kąpieliska. 

 

Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Wygonin. Jednak dostępne informacje, a także zagospodarowanie zlewni – 

zdecydowana przewaga lasów, pozwalają przypuszczać, iż jezioro może spełniać wymagania 

stanu dobrego. Jedynym zagrożeniem jest zabudowa mieszkalna i letniskowa zlokalizowana 

bezpośrednio przy brzegu. Stąd też, aby zapobiec pogarszaniu się stanu jeziora niezbędne 

jest wyeliminowanie potencjalnych oddziaływań związanych z nieuporządkowaną 

gospodarką wodno-ściekową. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu . Nie dotyczy. 

Inne informacje. 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 

– PLB220009 Bory Tucholskie. 
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Jezioro  ZAGNANIE 

ID  1609 (nr katalogowy 20650) 

ID hydrograficzne  298173 

 

Lokalizacja: 54o03’55,9’’N, 18o02’02,2’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Wierzyca (GD06), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     135,41 ha 

Głębokość maks.    19,5 m 

Głębokość średnia    9,0 m 

Objętość     12,812 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  147,5 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to średniej wielkości, umiarkowanie głęboki zbiornik, o stokach stromo 

opadających w kierunku lustra wody. Ma kształt owalnie wydłużony z kierunku zachodniego 

na północno-wschodni, z wyraźnie wyodrębnionym plosem w części północnej. Dno jeziora 

jest słabo urozmaicone, z małą ilością zagłębień i jedną płycizną, usytuowaną w przewężeniu 

między plosem północnym a południową częścią akwenu. Ma ono charakter piaszczysto-

mulisty, a miejscami kamienisty. Jezioro leży w górnym dorzeczu rzeki Wierzycy. Jest ona 

jednocześnie głównym dopływem i odpływem zbiornika. Dopływa z kierunku północnego, 

od strony zachodniego brzegu, a odpływa z części południowej jeziora, na południowy-

wschód. Akwen połączony jest niewielkim ciekiem z Jez. Milonka. Poziom wód jest stabilny, 

nie ma budowli hydrotechnicznych, nie prowadzi się działań wpływających na zmianę 

poziomu wody. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Decydują o niej 

zarówno cechy morfometryczne misy, jak i warunki zlewniowe. Zlewnia ma średnie 

możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg Bajkiewicz-
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Grabowskiej). Stan ekologiczny wód jeziora jest zły (poza kategorią wg SOJJ). Charakteryzują 

się one wysoką produktywnością, niską przezroczystością, znacznym poziomem biogenów 

i słabym natlenieniem wód przydennych. Latem epilimnion był jeszcze dobrze natleniony, 

ale już warstwa skoku termicznego i hypolimnion były prawie całkowicie odtlenione. Wody 

przydenne były wysoko obciążone związkami fosforu. W stosunku do badań z 1985 r. 

nieznacznie poprawiły się warunki tlenowe oraz zasobność zbiornika w materię organiczną 

i biogenną. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a 49,6 V 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość 1,4 > II 

% O2 w hypolimnionie  3 > II 

Przewodność w 20oC 403 I-II 

Azot ogólny 2,17 > II 

Fosfor ogólny 0,130 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia 9,0 2 

V jez./L 1,83 3 

Stratyfikacja wód 17,1 3 

 P dno czynne/V epi.  0,06 1 

Wymiana wody (%) 300 3 

Wsp. Schindlera 11,7 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,57 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 105,0 2 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 1,20 2 

Spadek zlewni 12,4 2 

Obszary bezodpływowe 65 0 

Typ geologiczny zlewni torfiasto-gliniasta 0 

Typ użytkowania zlewni rolnicza z zabudową 3 

Średnia  1,7 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje 147,5 km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) 

stanowią jedynie tereny użytkowane rolniczo: grunty orne to 37%, a lasy zaledwie 4% 

powierzchni. Pola znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora (uprawa intensywna). 

Na okolicznych łąkach wypasane jest bydło. W zlewni usytuowane są wsie: Wielki Podleś 

(70 zabudowań na wysokiej skarpie północnego plosa), Sarnowy (30 gospodarstw 

w odległości 1,0 km na północny-zachód od jeziora)  i niewielkie Stawiska (rejon odpływu). 

Niektóre zabudowania dochodzą bezpośrednio do brzegu jeziora. Wsie nie są skanalizowane, 

a powstałe ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone 

do oczyszczalni w Kościerzynie i Wielkim Klinczu. Dwie wsie posiadają wodociągi, 

wieś Stawiska - nie. Zabudowania wiejskie rozproszone są po prawie całej zlewni 

bezpośredniej. Akwen, z uwagi na bardzo trudny dostęp (wysokie skarpy nad samym 

jeziorem, zasięg pól uprawnych), nie stanowi atrakcyjnego obiektu turystycznego 

i rekreacyjnego. Zabudowa letniskowa skupiła się w dwóch najbardziej dostępnych 

miejscach. Od strony południowej, po prawej stronie odpływu, funkcjonuje kilka nielegalnie 

postawionych, prowizorycznych domków letniskowych, pozbawionych wodociągu 

i kanalizacji. Drugi kompleks domków letniskowych, został zlokalizowany w odległości około 

0,5 km od zachodniego brzegu, na południowy zachód od dopływu. Zabudowę, która istnieje 

zgodnie z prawem, stanowią murowane domki, z własnymi studniami i zbiornikami 

bezodpływowymi na ścieki. Rozwija się agroturystyka (kilkanaście gospodarstw). Jezioro nie 

jest bezpośrednim odbiornikiem  ścieków. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Odłowy są regularne (średnia wydajność z ha). Wody zbiornika zarybiano węgorzem, 

szczupakiem, sielawą i sieją. W jeziorze występuje mała ilość ryb drapieżnych przy znacznych 

ilościach drobnicy. Odbywają się też połowy rekreacyjne na dość dużą skalę. W Stawiskach 

prowadzona jest sadzowa hodowla ryb (Zakłady Rybackie Wdzydze, 4,5 ha staw, poniżej 

jeziora Zagnanie). Brzegi jeziora są łatwo dostępne. Linia litoralu prawie na całej długości 
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porośnięta jest roślinnością wynurzoną (trzcina pospolita, rzadziej: pałka wodna, sitowie 

i tatarak zwyczajny). Roślinność zanurzoną stanowi moczarka kanadyjska, rogatek 

i wywłócznik, oraz rzadziej występująca rdestnica pływająca i grążel żółty. Pośrednio do wód 

akwenu mogą przedostawać się zanieczyszczenia pochodzące z dróg przebiegających w jego 

pobliżu (nie ma odwodnienia do jeziora). Bardzo istotnym zagrożeniem dla ekosystemu wód 

jest stosunkowo duża rzeka Wierzyca przepływająca przez jezioro. Jej wody stanowią odpływ 

pobliskiego, silnie zanieczyszczonego, Jez. Wierzysko, do którego odprowadzane są 

pośrednio ścieki z miasta Kościerzyny. Rzeka w całym jej górnym biegu, przepływa przez 

tereny rolnicze, jest także odbiornikiem ścieków z  oczyszczalni w Lubaniu i Wielkim Klinczu. 

Przepływając przez jezioro, rzeka deponuje na jego dnie duże ilości substancji biogenicznych. 

Na jeziorze obserwowano bobry, brzegi nie są jednak jeszcze silnie przekształcone. 

Jezioro znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy. Głównym 

źródłem materii biogennej powstającej w zlewni jest spływ z gruntów ornych oraz opad 

atmosferyczny.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

157,83 1420,44 47,35 36,9 35,9 32,2 

Lasy  18,2 27,30 1,82 4,2 0,7 1,2 

Łąki  i pastwiska 146,27 438,81 29,25 34,2 11,1 19,9 

Ugory 105,96 317,88 21,19 24,7 8,0 14,4 

Opad atmosferyczny 135,41 1746,84 47,39 - 44,2 32,2 

Suma [kg/rok] 3951,27 147,01 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,109 2,92 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,109 2,92 
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Ocena końcowa  

Jezioro usytuowane jest w niecce otoczonej gruntami rolnymi z przewagą pól 

uprawnych, które dochodzą do linii brzegowej, co w znacznym stopniu może mieć 

negatywny wpływ na jakość wód zbiornika. Zagrożenie dla czystości jeziora może stanowić 

także nie skanalizowana zabudowa wiejska (wieś Wielki Podleś usytuowana bezpośrednio 

nad północno-wschodnim brzegiem, na skarpie) oraz rozwijająca się rekreacja. 

Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Bardzo istotnym zagrożeniem dla ekosystemu wód 

jest stosunkowo duża rzeka Wierzyca przepływająca przez jezioro. Jej wody stanowią odpływ 

pobliskiego, silnie zanieczyszczonego, Jez. Wierzysko, do którego odprowadzane są 

pośrednio ścieki z miasta Kościerzyny. Rzeka w całym jej górnym biegu, przepływa przez 

tereny rolnicze, jest także odbiornikiem ścieków z  oczyszczalni w Lubaniu i Wielkim Klinczu. 

Przepływając przez jezioro, rzeka deponuje na jego dnie duże ilości substancji biogenicznych. 

Głównym źródłem materii biogennej powstającej w zlewni jest spływ z gruntów ornych oraz 

opad atmosferyczny. Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). 

Decydują o niej zarówno cechy morfometryczne misy, jak i warunki zlewniowe. Zlewnia ma 

średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg 

Bajkiewicz-Grabowskiej). Jezioro ma zły stan ekologiczny (poza kategorią wg SOJJ). 

 

Geosystem jeziora, którego naturalne warunki są niekorzystne dla jakości trofii wód 

jeziora; cechy naturalne zlewni sprzyjają spływom obszarowym, a sam zbiornik jest 

w dużym stopniu podatny na wpływy z zewnątrz. W efekcie następuje szybka eutrofizacja 

wód jeziora. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód:  

1) działania dla jeziora związane są z jakością wód rzeki Wierzycy i poprawą stanu silnie 

zeutrofizowanego jeziora Wierzysko (odbiornik ścieków z Kościerzyny),  

2) po doprowadzeniu wód jeziora Wierzysko do stanu dobrego rozważyć możliwość 

rekultywacji jeziora przez usunięcie lub inaktywację osadów,  

3) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów 

4) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu: 

Zależne od jakości wód jeziora Wierzysko,  5-6 lat po poprawie stanu Wierzyska. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia bilansowa Raduni i Motławy (GD07)  
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Jezioro  BIAŁE /NA W OD KARTUZ/  

ID 534 (ID katalogowe 20718) 

ID hydrograficzne  48681532 

 

Lokalizacja: 54o20’00,1’’N, 18o06’40,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     94,45 ha 

Głębokość maks.    21,6 m 

Głębokość średnia    7,8 m 

Objętość     7,535 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   11,5 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niewielki, stratyfikowany, umiarkowanie głęboki zbiornik przepływowy. 

Od strony południowej połączony jest on wąskim przesmykiem z Jez. Kłodno, stanowiącym 

odpływ wód. Od wschodu zasilają go wody Jez. Rekowo. W ciągu roku w zbiorniku 

wymieniane jest około 50% wody. Zmiany poziomu wód zbiornika są niewielkie, zależne od 

pory roku i warunków pogodowych. Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, które 

mają wpływ na poziom wód w jeziorze. W okolicy jeziora nie są też prowadzone działania, 

które mogą powodować zmianę poziomu jego wód. Jezioro cechuje zróżnicowane dno 

z wieloma przegłębieniami oraz stromo opadającymi stokami misy jeziornej. Linia brzegowa 

jest słabo rozwinięta.  

 

2. Ocena jakościowa  

Ocena podatności jeziora na degradację (wg SOJJ) wykazała, że jezioro jest dość 

podatne na degradację (II kategoria). Stan ekologiczny wód jeziora jest dobry. 

Charakteryzował je niski poziom chlorofilu-a. Oznaczone organizmy planktonowe były 

typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych. Przeźroczystość wody sięgała 

prawie 2m. Wiosną wody zbiornika były bardzo dobrze wymieszane i dotlenione. Latem 

wysoki poziom tlenu utrzymywał się do głębokości 4m, a deficyt tlenu występował w całej 

warstwie hypolimnionu (poniżej 10m). Udział hypolimnionu w całej objętości jeziora był 
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jednak niewielki. Wody charakteryzowały się niskim poziomem materii organicznej i 

związków azotu, a poziom fosforu nieznacznie przekraczał wartość dopuszczalną. Gorszą 

jakością charakteryzowały się wody przydenne w rejonie wsi Chmielno, z uwagi na stężenie 

związków fosforu i azotu amonowego. Według SOJJ wody odpowiadały II klasie czystości. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 7,2 II 

Wsk. okrzemkowy b.d - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,9 > II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 304 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,66 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,063 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 7,8 2 

V jez./L (tys.m3/m) 1,59 3 

Stratyfikacja wód (%) 14,1 3 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,08 1 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,5 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,14 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnię w granicach buforu 1000m stanowią głównie tereny rolnicze (grunty orne 

i pastwiska), przy niewielkim udziale terenów zalesionych. Brzegi jeziora są umiarkowanie 

dostępne, miejscami są to strome skarpy o wysokości 2-5m. Wokół jeziora zachowane są 

naturalne bufory ochronne. Brzegi porastają drzewa i krzewy. Około 15% linii brzegowej jest 

porośnięte trzciną. W granicach zlewni, na południowo-zachodnim brzegu zbiornika, 

położona jest duża wieś Chmielno, a na północnym niewielka osada Bukowinki. Zabudowa 

miejscowości znajduje się w odległości 40m od brzegu jeziora. Zabudowa zwarta 
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miejscowości położonych nad jeziorem jest skanalizowana. Ścieki komunalne odprowadzane 

są do mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni w Kożyczkowie, skąd po 

oczyszczeniu do rzeki Łeby. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Jezioro jest  

zagospodarowane turystycznie. Jest tu rozproszona zabudowa prywatna, brak natomiast 

większych ośrodków wczasowych, pól namiotowych, biwakowych etc. W rejonie odpływu do 

Jez. Kłodno znajduje się jeden ośrodek wypoczynkowy liczący kilka pawilonów oraz 

pensjonat z kilkoma domkami letniskowymi. W bezpośrednim otoczeniu jeziora nie ma 

innych źródeł zanieczyszczeń takich jak: wyrobiska, składowiska odpadów, śmieci, fermy, 

stawy rybne. Prowadzona jest gospodarka rybacka, jezioro jest zarybiane, są także odłowy 

rekreacyjne. Wzdłuż południowo zachodniej linii brzegowej przebiega uczęszczana trasa 

turystyczna (Droga Kaszubska). Jezioro nie było rekultywowane, dna nie bagrowano. Akwen 

znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Objęty jest strefą ciszy, wraz z 

obrzeżem o szerokości 500m. Głównym źródłem materii biogennej jest opad atmosferyczny 

(52% N i 37% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

60,37 543,33 18,11 21,4 23,2 20,2 

Lasy  58,16 87,24 5,82 20,6 3,7 6,5 

Łąki  i pastwiska 44,36 133,08 8,87 15,7 5,7 9,9 

Ugory 119,46 358,38 23,89 42,3 15,3 26,6 

Opad atmosferyczny 94,45 1218,46 33,06 - 52,1 36,8 

Suma [kg/rok] 2340,49 89,75 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,095 2,48 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,095 2,48 
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Ocena końcowa  

Jest to niewielki, stratyfikowany, umiarkowanie głęboki zbiornik przepływowy. 

Warunki hydrologiczne nie mają wpływu na stan wód zbiornika. Wokół jeziora zachowane są 

naturalne bufory ochronne. Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria). Stan 

ekologiczny wód jeziora jest dobry. Zlewnię w granicach buforu 1000m stanowią głównie 

tereny rolnicze (grunty orne i pastwiska), przy niewielkim udziale terenów zalesionych. 

Zabudowa wiejska znajduje się w odległości 40m od brzegu jeziora. Miejscowości są 

skanalizowane. Do akwenu nie są wprowadzane w sposób zorganizowany żadne ścieki. 

Jezioro jest słabo zagospodarowane turystycznie. Jest tu rozproszona zabudowa prywatna. 

Domki ta nie są skanalizowane.  W bezpośrednim otoczeniu jeziora nie ma innych istotnych 

punktowych źródeł zanieczyszczeń. Jezioro jest zarybiane, są także odłowy rekreacyjne. 

Akwen znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu   

1) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie istniejącego pasa roślinności 

występującej wzdłuż brzegu, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 20 m,  

2) kontrola i egzekucja prawidłowej gospodarki ściekowej w domach rekreacyjnych 

i nieskanalizowanych domach mieszkalnych, 

3) ograniczenie wędkarskiego wykorzystania jeziora, zwłaszcza wędkowania 

z zanęcaniem, 

4) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, a zwłaszcza w pasie 

ochronnym o szerokości 100m, w zakresie przestrzegania zasad nawożenia 

i przechowywania nawozów.  

 

Uwaga: Stan jeziora zależny jest od stanu jezior położonych powyżej i działania powinny 

obejmować kompleksowo cały zespół jezior raduńskich 
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Jezioro  BIAŁE  

ID  20740 

ID hydrograficzne  486826 

 

Lokalizacja: 54º22’34”N, 18º11’03”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Raduni i Motławy (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     49,39 ha 

Głębokość maks.    31 m 

Głębokość średnia    4,9 m 

Objętość     2508,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  1,65km2 

Typ abiotyczny    5a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Biełe jest jeziorem jezioro odpływowym. Wypływa z niego niewielki ciek 

o nazwie Czarna Struga, uchodzący do rzeki Małej Słupiny.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Białego.  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,9 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,66 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,85 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

19,21 172,87 5,76 11,90 17,91 17,26 

Lasy  82,33 123,49 8,23 51,00 12,80 24,66 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 10,50 31,49 2,10 6,50 3,26 6,29 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 49,39 637,17 17,29 

 

66,03 51,79 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 965,03 33,38 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,068 1,954 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,068 1,954 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – prawie 90%. Udział gruntów ornych 

z zabudową rozproszoną wynosi 17%, ugorów również około 17%. Ze względu na małą 

powierzchnię zlewni całkowitej w stosunku do powierzchni jeziora, dominującym źródłem 

miogenów jest tu opad atmosferyczny – 66% azotu oraz 52% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział gruntów ornych jest większy, jest to 

37%, natomiast lasów jest tylko 53%. W wielu miejscach grunty orne dochodzą bezpośrednio 

do brzegu jeziora. 

W odległości około 200 metrów od północno wschodniego brzegu jeziora leży wieś Ucisko, 

braj jest informacji na temat sposobu odprowadzania ścieków. Według informacji Urzędu 

Gminy w Kartuzach nad jeziorem wypasane jest bydło. 

Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie, zorganizowano tam plażę i kąpielisko. Jest również 

niewielka ilość domków letniskowych. 
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Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa.  

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Białego. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż nie osiąga ono 

stanu dobrego. Zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów rolniczych 

nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa są zdecydowanie negatywnym czynnikiem 

wpływającym na stan jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa kanalizacji tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione. 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

c) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

d) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w  szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f)   Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu 

jeziora.  

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  BRODNO MAŁE  

ID  622 (ID katalogowy 20719) 

ID hydrograficzne  4868157 

 

Lokalizacja: 54o18’07,8’’N, 18o07’03,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     72,16 ha 

Głębokość maks.    7,0 m 

Głębokość średnia    5,0 m 

Objętość     2,861 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   125,4 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niewielki, płytki, przepływowy, rynnowy zbiornik o stromych zboczach 

i wyrównanym piaszczysto–mulistym dnie oraz znacznej rocznej wymianie wody (1400%). 

Jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Należy on do systemu jezior raduńsko-ostrzyckich 

odwadnianych przez rzekę Radunię, która dopływa do zbiornika od północy, niosąc wody 

z Jez. Kłodno, a odpływa w kierunku południowym do Jez. Brodno Wielkie. Poziom wód 

w zbiorniku jest stabilny, regulowany przez urządzenia piętrzące w Ostrzycach, zależny 

od pory roku i warunków pogodowych. Sieć hydrologiczna jest uboga, o wolnym przepływie.  

 

2. Ocena jakościowa 

Cechy morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe jeziora warunkują jego 

ekstremalnie wysoką podatność na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Stan ekologiczny 

wód jest bardzo dobry. Wiosną wody zbiornika były bardzo dobrze wymieszane i wysoko 

natlenione. Latem były silnie nagrzane. Ich temperatura na głębokości 7m wynosiła aż 

17,4oC. Stężenie tlenu w dolnych partiach wody stanowiło zaledwie 0,7-0,2 mg O2/l. 

Cechowała je umiarkowana zawartość substancji organicznych i fosforu oraz niskie stężenie 

związków azotu. Nieco wyższe ilości fosforanów występowały latem w warstwie przydennej. 

Produktywność jeziora była niska, a przezroczystość wody dobra w całym okresie badań. 

Skład i liczebność planktonu świadczyły o umiarkowanej trofii. Występujące organizmy były 
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typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych, jednak ich zróżnicowanie 

gatunkowe było niewielkie. Wody jeziora zaliczono do II klasy (wg SOJJ). W stosunku 

do badań wykonanych w 1992 r. ogólna ocena stanu czystości wód jeziora nie uległa 

zmianie. Ich jakość nadal odpowiadała II klasie czystości (wg SOJJ), odnotowano jednak 

znaczny spadek ogólnej zawartości azotu, a produktywność zbiornika była znacznie niższa. 

Znacząco poprawił się też stan wód zasilających zbiornik.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 6,6 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,4 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,2 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 255 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,53 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,105 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,0 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,52 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,16 3 

Wymiana wody (%) 1400 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 43,8 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni w granicach buforu 1000m w przeważającej części stanowią tereny 

rolne, przy czym grunty orne to zaledwie 6% jej powierzchni. W rejonie odpływu Raduni 

usytuowana jest nie skanalizowana wieś Ręboszewo. Jej zabudowa zlokalizowana jest 

w odległości ponad 100m od brzegu jeziora. Zabudowa rekreacyjna to tylko nieliczne, 
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rozproszone domki prywatne i zajazd „Sobótka”, usytuowane w okolicach odpływu Raduni. 

Nad jeziorem jest plaża oraz stanica wodna. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. 

Nieczystości ze wsi i zabudowy rekreacyjnej przechowywane są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Kartuzach. 

W bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jeziora przebiegają utwardzone drogi: 

powiatowa i wojewódzka. Nie są wykonywane, ani planowane inwestycje gminne nad 

jeziorem. Obowiązuje zakaz sytuowania obiektów w pasie mniejszym niż 100m od linii 

brzegowej, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z 2006 r., w sprawie 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Roślinność wynurzona zajmuje około 15% długości linii 

brzegowej. Reprezentuje ją głównie trzcina i sitowie. Roślinność zanurzona zajmuje obszar 

około 30% powierzchni zwierciadła wody. Jest to zbiornik typu leszczowego. Prowadzona jest 

na nim gospodarka rybacka. Jezioro jest zarybiane. Materii biogennej dostarcza głównie 

opad atmosferyczny i spływ powierzchniowy z łąk i pastwisk.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

24,74 222,70 7,42 5,6 9,4 6,6 

Lasy  29,10 43,64 2,91 6,6 1,8 2,6 

Łąki  i pastwiska 201,40 604,20 40,28 45,6 25,6 35,6 

Ugory 186,42 559,25 37,28 42,2 23,7 32,9 

Opad atmosferyczny 72,16 930,85 25,26 - 39,4 22,3 

Suma [kg/rok] 2360,64 113,15 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,157 3,27 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,157 3,27 

 

Ocena końcowa  

Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację. Warunki hydrologiczne mają 

niewielki wpływ na jakość wody. Stan ekologiczny wód jest bardzo dobry. Od 1992 r. ogólna 
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ocena stanu czystości wód jeziora nie uległa zmianie, przy czym odnotowano znaczny spadek 

ogólnej zawartości azotu, a produktywność zbiornika była znacznie niższa. Znacząco poprawił 

się też stan wód zasilających zbiornik. Teren zlewni w granicach buforu 1000m stanowią 

tereny rolne, ale grunty orne to zaledwie 6% jej powierzchni. Zabudowa (wieś i nieliczne 

domki letniskowe) zlokalizowana jest głównie w rejonie odpływu Raduni. Zabudowania 

wiejskie są w odległości ponad 100m od brzegu jeziora. Do jeziora nie są odprowadzane 

żadne ścieki. Prowadzona jest na nim gospodarka rybacka. Materii biogennej dostarcza 

głównie opad atmosferyczny i spływ powierzchniowy z  łąk i pastwisk. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  jakości wód 

Ważne jest przede wszystkim zachowanie istniejącego stanu zlewni: 

1) skanalizowanie miejscowości położonej nad jeziorem oraz prawidłowe użytkowanie 

istniejących obecnie zbiorników bezodpływowych (stan techniczny, opróżnianie), 

2) racjonalny rozwój rekreacji, przestrzeganie warunków zabudowy i istniejących 

przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w zlewni, 

3) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie istniejącego pasa roślinności 

występującej wzdłuż brzegu, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 15 m,  

 

Uwaga: Stan jeziora zależny jest od stanu jezior położonych powyżej i działania powinny 

obejmować kompleksowo cały zespół jezior raduńskich. 
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Jezioro  BRODNO WIELKIE  

ID  707 (nr katalogowy 20720) 

ID hydrograficzne  4868171 

 

Lokalizacja: 54o16’37,8’’N, 18o06’26,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     130,32 ha 

Głębokość maks.    15,7 m 

Głębokość średnia    6,6 m 

Objętość     8,823 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   143,7 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to dość duży, stosunkowo głęboki, stratyfikowany zbiornik rynnowy, położony 

w dorzeczu rzeki Raduni. Należy do systemu jezior raduńsko-ostrzyckich, odwadnianych 

przez Radunię. Dopływa ona do zbiornika od strony północnej, niosąc wody z Jez. Brodno 

Małe, a odpływa w kierunku południowym do Jez. Ostrzyckiego. Ponadto akwen zasilają dwa 

cieki: dopływający od zachodu spod Grzebieńca i od wschodu spod Smętowa. Roczna 

wymiana wody w zbiorniku wynosi około 550%. Jezioro posiada zróżnicowaną rzeźbę dna 

z szeregiem odrębnych basenów i zagłębień, których głębokość wzrasta z północy ku 

południowi. Dno jest piaszczysto-muliste. Misa jeziorna charakteryzuje się dużą stromizną 

zboczy. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest  bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Wody jeziora 

charakteryzuje dobry stan ekologiczny. Zaliczono je do II klasy czystości (wg SOJJ). Wiosną 

wody zbiornika były dokładnie wymieszane i dobrze natlenione w całym przekroju 

pionowym. W głębszej, południowo-zachodniej jego części, obserwowano latem pełną 

stratyfikację wód. W epilimnionie sięgającym do 7m dobre warunki tlenowe panowały tylko 

do głębokości 4m. Poniżej następował gwałtowny spadek zawartości tlenu. Praktycznie cała 

warstwa metalimnionu i hypolimnion były pozbawione tlenu, jedynie w górnej warstwie 
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metalimnionu odnotowano jeszcze jego śladowe ilości. W północno-wschodniej części 

jeziora powolny spadek tlenu następował już od 3m głębokości. Wody akwenu 

charakteryzowały się niskim poziomem substancji organicznych i biogennych, zarówno w 

warstwie powierzchniowej, jak i nad dnem. Koncentracja chlorofilu-a i przeźroczystość wody 

wskazują na umiarkowaną produkcję pierwotną jeziora. Skład i liczebność planktonu 

świadczyły o umiarkowanej trofii. Występujące organizmy były typowe dla wód czystych lub 

miernie zanieczyszczonych. Od 1990 r. ogólna ocena wód zbiornika nie uległa zmianie. Ich 

jakość odpowiadała II klasie wg SOJJ. Wyraźnie poprawiła się natomiast jakość wód warstwy 

przydennej, z uwagi na znaczny spadek stężeń substancji organicznych i związków fosforu. 

Ponadto, w warstwie powierzchniowej, odnotowano spadek zawartości azotu ogólnego. 

Wody dopływu spod Grzebieńca były wysoko obciążone fosforem w okresie wiosennym.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 12,6 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,4 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 258 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,59 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,103 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,6 2 

V jez./L (tys.m3/m) 1,27 3 

Stratyfikacja wód (%) 7,9 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,09 1 

Wymiana wody (%) 550 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 16,3 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 
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3. Ocena zlewniowa  

Obszar zlewni (bufor 1000m) zajmują głównie ugory, łąki i pastwiska. Teren 

otaczający zbiornik cechuje duża różnica poziomów. W obrębie zlewni znajdują się dwie 

wsie: Ręboszewo i Brodnica Górna, a nad odpływem z jeziora usytuowana jest wieś Brodnica 

Dolna. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Jezioro nie zostało dotychczas 

zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji. Jest ono jednak użytkowane przez 

turystów indywidualnych i wędkarzy. Gmina i miasto Kartuzy prowadzą nad brzegiem jeziora 

inwestycje polegającą na wybudowaniu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na 

Złotej Górze . Jest to zbiornik typu leszczowego. W jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka. Znajduje się ono na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i objęte jest, wraz 

z obrzeżem o szerokości 500m, strefą ciszy. Materii biogennej dostarcza głównie opad 

atmosferyczny i spływ powierzchniowy z łąk i pastwisk.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

55,93 503,37 16,78 10,0 14,1 10,8 

Lasy  82,11 123,17 8,21 14,7 3,4 5,3 

Łąki  i pastwiska 232,67 698,01 46,53 41,5 19,5 30,0 

Ugory 189,41 568,24 37,88 33,8 15,9 24,4 

Opad atmosferyczny 130,32 1681,07 45,61 - 47,0 29,4 

Suma [kg/rok] 3573,86 155,02 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,119 2,74 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,119 2,74 

 

Ocena końcowa  

Kształt misy jeziora decyduje o jego wysokiej podatności na wpływy z przylegających 

do niego terenów. Jego wody są dobrej jakości; charakteryzują się niską zawartością 

substancji organicznych i biogennych, zarówno w warstwie powierzchniowej, jak i nad dnem. 

Latem gwałtowny spadek natlenienia wód występował już od 4m głębokości. Wartości 
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liczbowe wskaźników biomasy planktonu wskazywały na umiarkowaną produkcję pierwotną 

jeziora. Skład i liczebność planktonu świadczyły o umiarkowanej trofii. Występujące 

organizmy były typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych. Wiosną wystąpił 

zakwit okrzemki Asterionella formosa. W stosunku do 1990 r. ogólna ocena wód zbiornika 

nie uległa zmianie i odpowiadała II klasie czystości (wg SOJJ). Wyraźnie poprawiła się jednak 

jakość wód nad dnem. Odnotowano tu znaczny spadek stężeń substancji organicznych i 

związków fosforu. Stwierdzono również spadek ogólnej ilości azotu w warstwie 

powierzchniowej. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu   

1) Ważne jest przede wszystkim zachowanie istniejącego stanu zlewni: 

2) racjonalny rozwój rekreacji, przestrzeganie warunków zabudowy i istniejących 

przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w zlewni, szczególnie 

ze względu na dużą inwestycję turystyczno-rekreacyjną,  

3) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie istniejącego pasa roślinności 

występującej wzdłuż brzegu, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 15 m,  

4) przestrzeganie zasad Kodeksu Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej na obszarach gruntów 

rolniczych położonych nad jeziorem, zwłaszcza w zakresie prawidłowego nawożenia 

(Załącznik 1). 

 

Uwaga: Stan jeziora zależny jest od stanu jezior położonych powyżej i działania powinny 

obejmować kompleksowo cały zespół jezior raduńskich. 
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Jezioro  DAMASZKA  

ID  1483 (nr katalogowy 20707) 

ID hydrograficzne  299724 

 

Lokalizacja: 54o05’36,3’’N, 18o36’28,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     85,2 ha 

Głębokość maks.    4,7 m 

Głębokość średnia    2,3 m 

Objętość     1,855 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   10,7 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Szpęgawy-Motławy. Jest to niewielki, płytki 

zbiornik odpływowy o dnie mulistym w części południowo zachodniej i żwirowo piaszczystym 

w części północnej. Linia brzegowa jest słabo urozmaicona. Zasilają go liczne cieki 

odwadniające podmokłe łąki, jednak suma ich przepływów jest niewielka. Odpływ stanowi 

niewielki ciek uchodzący w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Szpęgawy. Roczna 

wymiana wód zbiornika jest niewielka i wynosi około 70%.  

 

2. Ocena jakościowa  

Zespół cech hydrograficznych, morfometrycznych i zlewniowych kwalifikuje jezioro 

do III kategorii podatności na degradację (wg SOJJ), co oznacza, że jest ono bardzo podatne 

na degradację. Warunki naturalne: kształt misy i niewielka średnia głębokość są przyczyną 

bardzo słabej odporności jeziora na wpływy z przyległych terenów oraz łatwości cyrkulacji 

substancji biogennych i ich większej dostępności do produkcji biologicznej. Stan ekologiczny 

wód jeziora był zły. Jego wody ocenione zostały jako pozaklasowe wg SOJJ. Były one wysoko 

zmineralizowane, bogate w substancje biogenne zarówno wiosną, jak i latem. Udział 

fosforanów w ogólnej zawartości fosforu był niewielki. Znaczna ilość substancji biogennych i 

ich dostępność były przyczyną wysokiej produkcji. Wiosną zawartość chlorofilu-a sięgała 

126,8 µg/l. Przezroczystość wody nie przekraczała 0,8m. Skład organizmów był typowy dla 

wód miernie zanieczyszczonych (strefy β-mezosaprobowej). 
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Stan ekologiczny 

O2 nad dnem [mgO2/l]2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 81,9 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,7 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 6,1 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 600 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,67 > II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,158 > II 

 Stan jeziora zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,3 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,32 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,44 4 

Wymiana wody (%) 70 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 5,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,14 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Obszar zlewni (bufor 1000 m) zajmują głównie pola uprawne o glebach piaszczysto-

gliniastych – 50%, lasy stanowią zaledwie 4,5%. W granicach zlewni znajdują się dwie wsie: 

Turze i Damaszka. Roślinność wynurzona stanowi około 95% długości linii brzegowej. 

Jezioro wykorzystywane jest do celów rybackich i połowów wędkarskich, zabudowę 

rekreacyjną stanowi kilka domków letniskowych. Do 1998 roku jezioro było odbiornikiem 

ścieków produkcyjnych i sanitarnych z mleczarni w Turzu, wprowadzanych 

za pośrednictwem rowu melioracyjnego. Od 1999 roku zakład działał jako zlewnia mleka, 

jednak nadal stwierdzano przecieki ścieków do zbiornika. Inspekcja Ochrony Środowiska 

wnioskowała o podłączenie Zakładu do gminnej oczyszczalni ścieków w Turzu, 

odprowadzającej ścieki poniżej akwenu. W części południowo-zachodniej do jeziora 

odprowadzane były również ścieki z Domu Pomocy Społecznej, obecnie już podłączone do 

oczyszczalni. Wody jeziora nie są wykorzystywane jako wody pitne i dla przemysłu. Głównym 
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źródłem związków biogennych pochodzących ze spływu powierzchniowego są grunty orne 

(56% N i 50% P). 

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

261,90 2357,10 78,57 50,4 56,2 49,9 

Lasy  23,36 35,04 2,34 4,5 0,8 1,5 

Łąki  i pastwiska 119,47 358,40 23,89 23,0 8,5 15,2 

Ugory 114,49 343,48 22,90 22,1 8,2 14,5 

Opad atmosferyczny 85,20 1099,07 29,82 - 26,2 18,9 

Suma [kg/rok] 4193,09 157,52 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,185 4,92 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,185 4,92 

 

Ocena końcowa  

Jest to niewielki, płytki zbiornik odpływowy. Zasilają go liczne cieki odwadniające 

podmokłe łąki, jednak suma ich przepływów jest niewielka. Odpływ stanowi niewielki ciek 

uchodzący w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Szpęgawy. Roczna wymiana wód 

zbiornika jest niewielka i wynosi około 70%. Jezioro z przyczyn naturalnych jest bardzo 

podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Jego cechy morfometryczne ułatwiają 

cyrkulację substancji biogennych i ich wykorzystanie do produkcji biologicznej. Stan 

ekologiczny wód jeziora jest zły. Jego wody ocenione zostały jako pozaklasowe wg SOJJ. 

Znaczna ilość substancji biogennych i ich dostępność były przyczyną wysokiej produkcji. 

Połowę obszaru zlewni zajmują pola uprawne. Głównym źródłem związków biogennych 

pochodzących ze spływu powierzchniowego są grunty orne (56% N i 50% P).  W granicach 

zlewni znajdują się dwie wsie: Turze i Damaszka. Roślinność wynurzona stanowi około 95% 

długości linii brzegowej. Jezioro wykorzystywane jest do celów rybackich, zabudowę 
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rekreacyjną stanowi kilka domków letniskowych. Do 1998 roku jezioro było odbiornikiem 

ścieków produkcyjnych i sanitarnych z mleczarni w Turzu oraz DPS w Damaszce.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu   

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów (Załącznik 1) 

2) Wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenie i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej  niepodłączonych do kanalizacji   

3) Zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy 

4) Wskazane rozpatrzenie możliwości rekultywacji, szczególnie w części południowo-

wschodniej o dnie mulistym. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10-15 lat 
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Jezioro  DĄBROWSKIE  

ID  965 (nr katalogowy 20726) 

ID hydrograficzne  486817541 

 

Lokalizacja: 54o12’10,8’’N, 18o00’38,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     67,87 ha 

Głębokość maks.    15,2 m 

Głębokość średnia    6,4 m 

Objętość     4,115 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   11,70 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to umiarkowanie głęboki, stratyfikowany, przepływowy zbiornik. Niewielka misa 

jeziora charakteryzuje się słabo rozwiniętą linią brzegową, stromymi zboczami 

i urozmaiconym dnem z kilkoma przegłębieniami. Większość powierzchni dna jest jednak 

płaska. Brzegi jeziora nie są przekształcone. Sieć hydrograficzna jest uboga, a przepływ wody 

niewielki. Zbiornik zasilają wody Jez. Lubowisko, wpływające niewielkim, płytkim 

przesmykiem. Odpływ z akwenu stanowi rów o długości około 1,5 km, doprowadzający wody 

do Jez. Patulskiego. W jeziorze sporadycznie obserwowane są niewielkie zmiany poziomu 

wody związane z warunkami pogodowymi. Lustro wody jest na wysokości 166,2 m n.p.m. 

Wymiana wody w zbiorniku jest niewielka i wynosi 100% w ciągu roku. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Spośród czynników 

korzystnie wpływających na jakość wód zbiornika wymienić należy ograniczoną możliwość 

wykorzystywania substancji biogennych zawartych w wodzie do produkcji biologicznej, 

umiarkowany wpływ zlewni bezpośredniej przy równoczesnym znacznym udziale terenów 

leśnych. Kształt zbiornika warunkuje natomiast jego słabą odporność na spływ 

zanieczyszczeń z terenów przyległych. Bardzo niekorzystny jest również niewielki udział 

hypolimnionu w ogólnej masie wody. Stan ekologiczny wód jest dobry. Koncentracja 

chlorofilu-a oraz przezroczystość wody wskazywały na umiarkowaną produkcję jeziora. Skład 
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i liczebność planktonu potwierdzały umiarkowaną trofię. Organizmy były typowe dla wód 

czystych lub miernie zanieczyszczonych z grupy oligo- i β-mezosaprobowej. W okresie 

wiosennym wody jeziora były bardzo dobrze wymieszane i natlenione. Latem były one silnie 

nagrzane. Temperatura w warstwach powierzchniowych wynosiła 22oC. Ich wysokie 

natlenienie utrzymywało się w całym epilimnionie, sięgającym do 3m głębokości. Zawartość 

tlenu w metalimnionie spadała gwałtownie do 6,4 mg O2/dm3 na głębokości 4m i do ilości 

śladowych w kolejnych warstwach wody. Całkowity brak tlenu odnotowano już na 

głębokości 7 m. Obejmował on dolne partie metalimnionu i cały hypolimnion. W okresie 

wiosennym wody charakteryzowały się umiarkowaną ilością substancji mineralnych, niskim 

stężeniem substancji organicznych oraz umiarkowaną zawartością związków azotu i fosforu. 

Konsekwencją utrzymującego się latem deficytu tlenu był wzrost fosforu w przydennych 

warstwach wody. Stężenie fosforu kształtowało się na poziomie 0,180 mg P/dm3. Wody 

zasilające zbiornik były dobrej jakości.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 12,8 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 302 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,67 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,055 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,4 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,73 4 

Stratyfikacja wód (%) 4,3 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,08 1 

Wymiana wody (%) 100 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zbiornik położony jest wśród dużego kompleksu drzew iglastych, rozciągającego się 

wzdłuż całego północnego brzegu. Lasy stanowią 77% obszaru zlewni (bufor 1000m). 

W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika nie ma pól uprawnych, ani zakładów nastawionych 

na produkcję zwierzęcą. Wzdłuż południowego brzegu biegnie linia kolejowa. Wokół jeziora 

zachowane są naturalne bufory ochronne w postaci pasa drzew i krzewów. Miejscowość 

Gołubie położona nad jeziorem nie jest skanalizowana. Zabudowania wsi położone są 

w odległości około 20m od brzegu. Ścieki bytowo-gospodarcze wywożone są do 

mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni w Delowie, skąd odprowadzane są do 

rzeki Kani. Jezioro nie jest odbiornikiem żadnych ścieków. W planie miejscowym 

uchwalonym dla gminy wskazane zostały obszary zabudowy turystycznej w bezpośrednim 

sąsiedztwie jeziora, przewidziane są ograniczenia zabudowy nad jeziorem. Wysokie brzegi 

akwenu ograniczają rekreację masową, która skupia się w części odpływowej. Zlokalizowano 

tu trzy ośrodki wczasowe, czynne w sezonie letnim. Na południowo-wschodnim brzegu 

znajdują się także dość liczne domki letniskowe. Nieczystości gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych. Jest to zbiornik typu leszczowego. W jeziorze jest prowadzona gospodarka 

rybacka, jest ono zarybiane, są tu także połowy rekreacyjne. Akwen znajduje się na obszarze 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000. Objęty jest strefą ciszy. 
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

81,00 729,00 24,30 13,9 29,8 23,4 

Lasy  447,08 670,62 44,71 76,6 27,5 43,0 

Ugory 55,46 166,38 11,09 9,5 6,8 10,7 

Opad atmosferyczny 67,87 875,57 23,76 - 35,9 22,9 

Suma [kg/rok] 2441,57 103,86 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,153 3,60 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,153 3,60 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację. Jego słabą odporność na spływ 

zanieczyszczeń z terenu zlewni bezpośredniej warunkuje kształt misy. Zasilają go wody o 

bardzo dobrej jakości. Stan ekologiczny zbiornika jest dobry. Wpływ warunków 

hydrologicznych na jezioro jest niewielki; sieć hydrograficzna uboga, słaby przepływ wody. 

Zbiornik położony jest wśród dużego kompleksu drzew iglastych, rozciągającego się wzdłuż 

całego północnego brzegu. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika nie ma pól uprawnych 

Wokół jeziora zachowane są naturalne bufory ochronne w postaci pasa drzew i  krzewów. 

Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. W pobliżu nie ma żadnych innych poważnych 

zagrożeń. Leży na obszarze chronionym (Natura 2000 i park krajobrazowy). Zabudowa 

rekreacyjna zlokalizowana jest głównie w części odpływowej (ośrodki wypoczynkowe) i  na 

południowo-wschodnim brzegu (dość liczne domki letniskowe). W planie miejscowym 

przewidziane są ograniczenia zabudowy brzegów jeziora. Zagrożenie stwarza nie 

skanalizowana wieś, której zabudowania położone są w odległości 20m od brzegu jeziora. 

Zbiornik jest zarybiany, odbywają się połowy rekreacyjne.  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

1) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie istniejącego pasa roślinności 

występującej wzdłuż brzegu, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 20m,  

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenie i odprowadzania ścieków z 

domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej.  
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Jezioro  GŁĘBOKIE  

ID  20748 

ID hydrograficzne  486861 

 

Lokalizacja: 54º13’22”N, 18º17’55”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Raduni i Motławy (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     37,97 ha 

Głębokość maks.    22 m 

Głębokość średnia    10,2 m 

Objętość     4116,4 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,93km2 

Typ abiotyczny   prawdopodobnie 3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Głębokie jest jeziorem przepływowym na rzece Reknicy – dopływie Raduni. 

Jego średnia głębokość wynosi 10,2m, natomiast maksymalna 22,0m. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Głębokiego.  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 10,2 I 

V jez./L (tys.m3/m) 1,27 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,02 II 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów,  

<60% gruntów ornych 
II 

Średnia  2,0 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

67,78 610,06 20,34 8,56 24,03 15,69 

Lasy  413,32 619,98 41,33 52,18 24,42 31,90 

Łąki  i pastwiska 38,20 114,61 7,64 4,82 4,51 5,90 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 234,86 704,58 46,97 29,65 27,75 36,25 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 37,97 489,79 13,29 

 

19,29 10,26 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2539,02 129,57 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,341 6,687 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,341 6,687 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – prawie 52%. Znaczący jest również udział 

ugorów – 30%. Udział gruntów ornych z zabudową rozproszoną wynosi jedynie niecałe 9%. 

Większość produkowanego w zlewni ładunku biogenów pochodzi z ugorów – jest to 28% 

azotu oraz 36% fosforu. Grunty orne odpowiedzialne są za podobną ilość produkowanego 

w zlewni ładunku azotu co lasy – około 24%. Natomiast z lasów pochodzi znacznie więcej 

fosforu – jest to 32%, podczas gdy z gruntów ornych jedynie 16%.  

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora pokrycie terenu jest znacznie 

korzystniejsze. Nie ma tu gruntów ornych, ponad 60% stanowią lasy, zaś resztę – ugory. 

Wzdłuż południowo wschodniego brzegu jeziora występują pojedyncze zabudowania 

letniskowe, jednak oddzielone są one od brzegu pasem zadrzewień. W odległości ok. 

400metrów od północno zachodniego brzegu leży wieś Michelin, jednak również oddzielona 

jest od jeziora szerokim pasem lasu. Wieś ta zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Przywidzu 
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nie jest skanalizowana. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie, zorganizowano tam 2 plaże i 

kąpieliska. Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł 

punktowych. Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa.  

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Głębokiego. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora 

może spełniać wymagania stanu dobrego. Zdecydowanie korzystne jest tutaj 

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej jeziora – stanowiące jego ochronę przed wpływami  

zewnątrz. Jednak zagrożeniem dla jeziora jest obecność zabudowy letniskowej oraz 

mieszkalnej w zlewni, co powoduje zagrożenie ze strony nieuporządkowanej gospodarki 

wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

 Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  
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d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora.  

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  GODZISZEWSKIE  

ID  1512 (nr katalogowy 20711) 

ID hydrograficzne  4866439 

 

Lokalizacja: 54o04’33,7’’N, 18o32’14,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     160,53 ha 

Głębokość maks.    17,2 m 

Głębokość średnia    8,2 m 

Objętość     13,837 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   47,29 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to dość duży, umiarkowanie głęboki, stratyfikowany zbiornik przepływowy 

o wydłużonym kształcie. Jezioro zasilane jest przez 4 stałe i kilka okresowych dopływów. 

Odpływ rzeki Styny znajduje się w północnej części zbiornika. Zmiany poziomu wody 

w zbiorniku są niewielkie. Występują one rzadko, nieregularnie. Przyczyną jest zastawka we 

wsi Godziszewo. W okolicy jeziora nie prowadzi się działań, które mogą powodować zmianę 

poziomu jego wód. Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, które miałyby wpływ na 

poziom wód w jeziorze. Od południowej i południowo wschodniej strony znajdują się zalane 

wyrobiska kredy jeziornej, połączone rowami z jeziorem. Roczna wymiana wody w zbiorniku 

jest niewielka i kształtuje się na poziomie 40%. Powierzchnia dna jest słabo urozmaicona 

i pokryta znaczną warstwą mułu, miejscami sięgającą nawet 0,5 m grubości. Linia brzegowa 

jest urozmaicona, zwłaszcza w części północnej. Stoki misy jeziornej są na ogół bardzo 

strome.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację. Zaliczone zostało do II kategorii wg SOJJ. 

Stan ekologiczny i chemiczny zbiornika jest dobry. Biologiczne elementy jakości wody 

wskazywały na dobry stan zbiornika. Jego wody charakteryzowały się wysokim poziomem 

fosforu ogólnego obserwowanym w południowej i środkowej części akwenu. Przez znaczną 
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część roku stan natlenienia wód zbiornika był dobry. W czerwcu wody hypolimnionu były 

jeszcze dobrze natlenione. Średnie nasycenie wynosiło od 10% w południowej części 

zbiornika do 15% w centralnej jego części. Niski poziom tlenu notowano w południowej 

części zbiornika od głębokości 15m. Znacznie gorzej przedstawiał się natomiast stan 

natlenienia wód hypolimnionu w sierpniu. Gwałtowny spadek natlenienia wody 

obserwowano już na głębokości 6-7m , a średnie nasycenie wód hypolimniomu wynosiło 

zaledwie 1%. Wody charakteryzowały się dobrą przezroczystością i niskim poziomem azotu 

ogólnego. Wzrost stężenia fosforu występował w czerwcu i październiku. Najwyższy jego 

poziom notowano w rejonie dopływ rzeki Styny ( 0,156 i 0,292 mg P/l), a najniższy w pobliżu 

odpływu z jeziora (0,112 i 0,148 mg P/l). Zawartość substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska (z wykazu II) wskazywała na dobry lub wyższy od dobrego stan wód. Stan 

chemiczny wód jeziora oceniono jako dobry. Ocenę dokonano w oparciu o analizę poziomu 

stężeń 36 substancji z listy: substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (z wykazu I) 

oraz innych substancji zanieczyszczających (wg KOM/2006/0129/COD). Dla żadnej z 

badanych substancji nie stwierdzono przekroczeń warunków granicznych, a oznaczany 

poziom był wielokrotnie niższy od dopuszczalnego. Wody zasilające jezioro charakteryzowało 

niewielkie stężenie związków biogennych.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 12,10 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,42 II 

Przezroczystość (m) 2,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie  6,9 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) b.d. - 

Azot ogólny (mgN/l) 1,09 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,136 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny  - dobry 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 8,2 2 

V jez./L (tys.m3/m) 1,18 3 

Stratyfikacja wód (%) 6,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,1 1 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 

uprawnych 

3 

Średnia  2,29 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Jezioro położone jest w powiecie starogardzkim. W zlewni (bufor 1000 m) dominują 

grunty orne (54%), udział terenów zalesionych wynosi tylko 7%. Są to lasy o przewadze 

drzew liściastych. Pola uprawne i użytki zielone znajdują się w odległości około 10m od 

brzegu. W pobliżu jeziora, w odległości 100m od brzegu usytuowane są kurniki. 

W bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej nie ma dróg utwardzonych. Oszacowana 

gęstość zaludnienia zlewni całkowitej wynosi około 25 osób/km2 (2002 rok). W jej granicach 

usytuowanych jest 9 wsi, jedna z nich Małe Gołębiewko, licząca 100 mieszkańców, znajduje 

się w zlewni bezpośredniej zbiornika. Nad jeziorem położone są trzy miejscowości: Demlin, 

Godziszewo i Siwiałka. Zabudowa miejscowości znajduje się w odległości 70-100m od brzegu 

jeziora. Miejscowości nie są skanalizowane. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Skarszewach. 

Ścieki oczyszczone są odprowadzane do rzeki Wietcisy. Jezioro nie jest odbiornikiem żadnych 

ścieków. Dla gminy uchwalony został plan miejscowy, nie ma  w nim ograniczeń odnośnie 

zabudowy terenów otaczających zbiornik. Planowane są inwestycje nad jeziorem. Jezioro 

jest w niewielkim stopniu zagospodarowane turystycznie. Nie ma tu zlokalizowanych 

ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, kempingów etc. Zabudowę stanowią jedynie  

prywatne domki letniskowe i gospodarstwo agroturystyczne. Większość zabudowy 

zlokalizowana jest na wschodnim brzegu. Rozpoczęto zabudowę o charakterze rekreacyjnym 

również w północno-zachodniej części jeziora. W północnej części zbiornika zlokalizowane są 

dwa kąpieliska. Plaże zajmują około 1% długości linii brzegowej i są rozproszone. Brzegi 

jeziora nie są przekształcone, są łagodne i łatwo dostępne, w umiarkowanym stopniu 

porośnięte pasem trzcin. Chroni je szeroki naturalny pas drzew i krzewów. Jezioro położone 

jest na  Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy. Objęte jest strefą ciszy. 

Na jeziorze nie były prowadzone zabiegi rekultywacyjne. Prowadzona jest tu gospodarka 
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rybacka, jezioro jest zarybiane. Brak innych istotnych zagrożeń: składowiska odpadów, stacje 

benzynowe etc. 

W północno-wschodniej części, od 100 do 600 m od brzegu jeziora, znajduje się intensywnie 

eksploatowana żwirownia, mogąca mieć wpływ na spływ powierzchniowy i zasilanie jeziora. 

Źródłem materii biogennej są grunty orne (58% N i 53% P). 

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

486,81 4381,33 146,04 54,4 57,8 52,6 

Lasy  62,56 93,84 6,26 7,0 1,2 2,3 

Łąki  i pastwiska 101,81 305,44 20,36 11,4 4,0 7,3 

Ugory 244,06 732,18 48,81 27,3 9,7 17,6 

Opad atmosferyczny 160,53 2070,88 56,19 - 27,3 20,2 

Suma [kg/rok] 7583,67 277,66 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,173 4,72 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,173 4,72 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny i chemiczny 

zbiornika jest dobry. Jego wody charakteryzują się jednak wysokim poziomem fosforu ogólnego w 

południowej i środkowej części akwenu. Wody zasilające wprowadzają niewielkie ilości biogenów. W 

zlewni dominują grunty orne, które znajdują się bardzo blisko linii brzegowej (10m od brzegu) i są 

głównym źródłem materii biogennej (ponad 50% spływu powierzchniowego). Nad jeziorem położone 

są też trzy nie skanalizowane miejscowości, ich  zabudowa znajduje się w odległości 70-100m od 

brzegu jeziora. Jezioro nie jest odbiornikiem żadnych ścieków. Jest jeszcze w niewielkim stopniu 

zagospodarowane turystycznie. Większość zabudowy zlokalizowana jest na wschodnim brzegu. 

Brzegi chroni szeroki naturalny pas drzew i krzewów. Jezioro położone jest na  Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Doliny Wierzycy. Prowadzona jest tu gospodarka rybacka, jezioro jest zarybiane. 
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W miejscowym planie zagospodarowania nie ma ograniczeń odnośnie zabudowy terenów 

otaczających zbiornik, planowane są też inwestycje nad jeziorem. 

 4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu   

1) skanalizowanie miejscowości położonych nad jeziorem oraz prawidłowe użytkowanie 

istniejących obecnie zbiorników bezodpływowych (stan techniczny, opróżnianie), i nadzór 

nad prawidłowym wyposażeniem i eksploatacją urządzeń do gromadzenia lub podczyszczania 

ścieków w rozbudowywanych osiedlach domów rekreacyjnych.  

2) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie lub nasadzenie istniejącego pasa roślinności 

występującej wzdłuż brzegu, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 15m; zwłaszcza tam, 

gdzie grunty orne są blisko brzegu. 

3) Zadarnienie pasa o szerokości ok. 15m na odcinkach linii brzegowej, gdzie pola uprawne 

dochodzą do brzegów jeziora,         

4) przestrzeganie zasad Kodeksu Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej na obszarach gruntów 

rolniczych położonych nad jeziorem, zwłaszcza w zakresie prawidłowego nawożenia 

i przechowywania nawozów, 

5) zmiana w istniejącym planie, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 

100m od jeziora. 

6) Zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1097 

 

 

Jezioro  KLASZTORNE DUŻE  

ID  440 (nr katalogowy 20 734) 

ID hydrograficzne  486821 

 

Lokalizacja: 54o20’53,8’’N, 18o12’08,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     54,78 ha 

Głębokość maks.    8,5 m 

Głębokość średnia    4,8 m 

Objętość     2,780 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   11,50 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Klasztornej Strugi – Małej Supiny. Jest to 

niewielki przepływowy zbiornik, tworzący wraz z jeziorami Karczemnym i Klasztornym 

Małym kompleks jezior o niskim przepływie. Sieć hydrologiczna jest uboga. Zasilają go 

dopływające od południa wody Jez. Klasztornego Małego oraz wpływający od strony 

północno-zachodniej niewielki ciek. We wschodniej części brzegi jeziora są wysokie i strome, 

w pozostałej części łagodne i lekko pochylone. Miejscami wysokość skarp osiąga 8 m. Na 

jeziorze występują zmiany poziomu wód spowodowane piętrzeniem na wypływie Klasztornej 

Strugi. Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, które mają wpływ na poziom wód w 

jeziorze. Roczna wymiana wody jest niewielka. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację, zaliczone zostało do III kategorii wg SOJJ. 

Jest to płytki zbiornik o niekorzystnych warunkach naturalnych. Charakteryzuje się 

stosunkowo długą linią brzegową w porównaniu do objętości wody, co może być przyczyną 

niskiej odporności na spływ zanieczyszczeń z terenów przyległych do zbiornika. Stan 

ekologiczny wód jeziora jest zły. Poziom chlorofilu–a był wysoki, a przezroczystość wody 

niewielka. Stan makrofitów był umiarkowany. Ponadto wody charakteryzowały się wysoką 

zawartością fosforu i azotu oraz słabym natlenieniem warstwy przydennej latem. Stan 
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ekologiczny wód w poprzednich latach był słaby (1991 r.) i umiarkowany (1996 r.). Od 1991 r. 

utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa poziomu fosforu (od 2,24 mg/l do 0,26 mg/l). 

Najgorszą jakość wód stwierdzano w rejonie dopływu z Jez. Klasztornego Małego. 

Występował tu najwyższy poziom chlorofilu–a i związków fosforu. Wysoki poziom fosforu 

oznaczono też w wodach dopływających z jeziora Klasztornego Małego. W stosunku do lat 

ubiegłych, w 1996 r. obserwowano wzrost różnorodności  i pojawienie się wielu nowych 

gatunków i rodzajów organizmów planktonowych, co świadczy o tendencji do poprawy 

jakości wody. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 97,4 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,219 III 

Przezroczystość (m) 0,47 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,30 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 277 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,58 > II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,257 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,8 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,68 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,21 3 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 4,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

W zlewni (bufor 1000m) przeważają tereny leśne, północny brzeg zajmują grunty 

orne. Zabudowania miasta Kartuzy znajdują się w odległości około 150m od południowego 

brzegu jeziora. Miejscowości są częściowo skanalizowane. Ścieki gromadzone są 
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w zbiornikach bezodpływowych i wywożone przez koncesjonowane firmy do oczyszczalni 

miejskiej. W miejscowości Grzybno, bezpośrednio przylegając do brzegu jeziora, 

zlokalizowana jest mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych. 

Odbiornikiem ścieków jest Klasztorna Struga, poniżej jeziora. Uchwała Rady Miasta Kartuzy 

z 2006 r. przewiduje ograniczanie zabudowy brzegów jeziora, są w nim wskazane obszary 

zabudowy turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu. Z zabudowy wyłączony jest 30 

metrowy pas przybrzeżny jeziora i skarpy, odległość ogrodzeń od linii brzegowej wynosić ma 

100 m. Brzegi jeziora są łatwo dostępne, przeważnie łagodne, ale miejscami wysokość skarp 

osiąga 8 m. Wokół jeziora jest pas drzew i krzewów tworzący naturalny bufor ochronny dla 

zbiornika. Brzegi porasta także pas trzcin. W bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej linii 

brzegowej jeziora przebiegają drogi utwardzone, odwadniane do jeziora. Spływy z dróg nie 

są oczyszczane w separatorach. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Zasilają je jednak 

wody silnie zanieczyszczonych jezior, które przez wiele lat były obciążane znacznym 

ładunkiem nieczyszczonych ścieków z Kartuz. W 1982 r., po wybudowaniu oczyszczalni 

ścieków w Kartuzach, odłączono znaczną część ścieków miejskich. W 1988 i 2006 roku objęto 

rekultywacją jeziora Karczemne i Klasztorne Małe. Zakładano, że wody jeziora Klasztornego 

Dużego, wolne od dopływu zanieczyszczeń, przy zmniejszonym ładunku zewnętrznym, 

powinny w krótkim czasie uzyskać odpowiednią jakość bez działań wspomagających. Nie 

prowadzono rekultywacji, nie bagrowano dna. Jezioro wykorzystywane jest jako kąpielisko 

w sezonie letnim. Zabudowę stanowią domy jednorodzinne od strony północnej  

i zabudowa wielorodzinna od strony południowo-wschodniej. Nieczystości odprowadzane są 

kanalizacją sanitarną. Nie ma plaż, ośrodków wczasowych, kempingów i pól namiotowych, 

nie jest rozwinięta agroturystyka. Prowadzona jest gospodarka rybacka, jezioro jest 

zarybiane, odbywają się intensywne połowy rekreacyjne. Zbiornik nie jest źródłem wody 

pitnej, ani dla przemysłu. Znajduje się w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Źródłem materii biogennej są przede wszystkim grunty orne (47% N i 40% P). 

Jezioro, z racji swoich cech morfologicznych, należy do grupy zbiorników, dla których 

ingerencja pogarszająca warunki zlewniowe może szybko doprowadzić do wzrostu tempa 

eutrofizacji.  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

126,55 1138,96 37,97 31,5 47,4 40,3 

Lasy  178,49 267,74 17,85 44,4 11,1 18,9 

Łąki  i pastwiska 60,37 181,12 12,07 15,0 7,5 12,8 

Ugory 36,18 108,55 7,24 9,0 4,5 7,7 

Opad atmosferyczny 54,78 706,62 19,17 - 29,4 20,3 

Suma [kg/rok] 2402,98 94,30 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,172 4,39 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,172 4,39 

 

Ocena końcowa  

Jest to płytki zbiornik o niekorzystnych warunkach naturalnych, bardzo podatny na 

degradację. Należy on do grupy zbiorników, dla których negatywna ingerencja w warunki 

zlewniowe może szybko doprowadzić do wzrostu tempa eutrofizacji wód. Zasilają je wody 

silnie zanieczyszczonych jezior, które przez wiele lat były obciążane znacznym ładunkiem 

ścieków z Kartuz. Wody dopływające z Jez. Klasztornego Małego są nadal wysoko obciążone 

fosforem. Stan ekologiczny wód jeziora jest zły. Są one wysoko obciążone związkami 

biogennymi. Najgorszą jakość mają wody w rejonie dopływu z Jez. Klasztornego Małego. 

Warunki zlewniowe są na razie dość dobre. Jezioro znajduje się na terenie Kartuskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. W zlewni bezpośredniej przeważają tereny leśne. 

Północny brzeg zajmują grunty orne, które są głównym źródłem biogenów pochodzących ze 

spływu obszarowego (47% N i 40% P). Wokół jeziora jest pas drzew i krzewów tworzący 

naturalny bufor ochronny dla zbiornika. Przewidziane jest ograniczanie zabudowy brzegów 

jeziora. Z zabudowy wyłączony jest 30m pas przybrzeżny jeziora i skarpy, odległość ogrodzeń 

od linii brzegowej wynosić ma 100m. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Brak rekreacji 

masowej. Zabudowę stanowią jedynie liczne prywatne domki letniskowe o zwartej 

zabudowie. Nieczystości odprowadzane są kanalizacją sanitarną do oczyszczalni. Od 1988 r. 
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rekultywacją okresowo były objęte jeziora Karczemne i Klasztorne Małe (z przerwami i z 

różnym skutkiem). W roku 2006 rozpoczęto dalsze prace nad rekultywację Jez. Klasztornego 

Małego. Jezioro jest zarybiane, odbywają się intensywne połowy rekreacyjne. Stan 

ekologiczny wód w poprzednich latach był słaby lub umiarkowany. Od 1991 r. utrzymuje się 

jednak wyraźna tendencja spadkowa poziomu fosforu. W 1996 r. zaobserwowano wzrost 

różnorodności i pojawienie się wielu nowych gatunków i rodzajów organizmów 

planktonowych, co świadczy o tendencji do poprawy jakości wody.  

  

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu wód 

1) rekultywacja jezior zasilających tj. jeziora Karczemnego i Klasztornego Małego, 

2) utrzymanie ograniczeń  w zakresie zabudowy zlewni jeziora, 

3) Zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Zależna od wyników rekultywacji jezior zasilających – do 10 lat 
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Jezioro  KŁODNO  

ID  571 (nr katalogowy 20716) 

ID hydrograficzne  48681539 

 

Lokalizacja: 54o19’08,8’’N, 18o06’25,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     148,76 ha 

Głębokość maks.    38,5 m 

Głębokość średnia    11,0 m 

Objętość     14,123 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej    119,3 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Raduni, w kompleksie jezior raduńsko-

ostrzyckich. Jest to głęboki, średniej wielkości przepływowy zbiornik o kształcie zbliżonym do 

owalu i średnio rozwiniętej linii brzegowej. Dno misy jeziornej posiada stosunkowo 

umiarkowane spadki głębokości przy brzegach i dość znaczne na stokach głęboczka. 

Począwszy od 12,5 m osady denne cechuje znaczna miąższość – od 20 do 70cm. Akwen 

zasilany jest przez dwa dopływy: Radunię wypływającą z Jez. Raduńskiego Dolnego oraz ciek 

płynący od północy z Jez. Białego. Odpływ wód następuje Radunią w kierunku południowym 

do Jez. Brodno Małe.  

 

2. Ocena jakościowa  

Akwen jest dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). Wpływ zlewni na 

jezioro jest niewielki, a sposób ukształtowania misy warunkuje znaczną chłonność 

zanieczyszczeń spływających z jej obszaru i utrudnia cyrkulację substancji biogennych w toni 

wodnej. Wody charakteryzował umiarkowany stan ekologiczny (II klasa wg SOJJ). Wiosną 

wody zbiornika były bardzo dobrze wymieszane i dotlenione. Latem wystąpiła pełna 

stratyfikacja wód. Warstwa skoku termicznego zaczynała się na 7-8m i sięgała 12m 

głębokości. W południowej części akwenu objętość hypolimnionu była znaczna, jednak wody 

były słabo natlenione. Spadek stężenia tlenu nastąpił już na głębokości 4m, a dolna warstwa 
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metalimnionu i cały hypolimnion były pozbawione tlenu. Wody zbiornika cechowała niska 

zawartość związków azotu i fosforu. Gorszą jakość wód stwierdzono w rejonie dopływu 

Raduni. Odnotowano tu wyższe ilości związków fosforu i  azotu ogólnego. Wysokie stężenie 

fosforanów obniżało jakość wód przydennych zbiornika. Stężenia pozostałych badanych 

wskaźników na obu stanowiskach były podobne. Koncentracja chlorofilu-a oraz 

przeźroczystość wody, wskazywały na umiarkowaną produkcję pierwotną jeziora. Skład i 

liczebność planktonu świadczyły o umiarkowanej trofii, z tendencją do jej pogarszania. 

Występujące organizmy były typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych z grupy 

oligo- i β-mezosaprobowej. Wody dopływów w całym okresie badań były wysokiej jakości. 

Od 1979 roku nie zmienia się klasa czystości wód zbiornika, widoczny jest jednak powolny 

wzrost ich  trofii. Przejawia się on głównie wzrostem materii organicznej oraz znacznym, 

systematycznym spadkiem przezroczystości i natlenienia wód. Obniża się ogólna zawartość 

azotu w warstwie powierzchniowej i fosforu nad dnem. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 14,0 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,6 > II 

% O2 w hypolimnionie  0,2 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 258 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,64 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,065 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1104 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 11,0 1 

V jez./L (tys.m3/m) 2,33 2 

Stratyfikacja wód (%) 23,7 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,06 1 

Wymiana wody (%) 290 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 8,4 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnię zbiornika (bufor 1000m) zajmują w przeważającej części lasy, stanowiące aż 

79% jej powierzchni. Na południowo-wschodnim brzegu położona jest wieś Zawory, na 

brzegu zachodnim znajduje się wieś Chmielno i mała osada Chmielonko. Brzegi jeziora 

porośnięte są olchą. Wodna roślinność wynurzona jest bardzo uboga i występuje w kilku 

małych skupiskach przy brzegu zbiornika. Zajmuje ona około 20% długości linii brzegowej. 

Roślinność zanurzona jest dobrze rozwinięta. Występuje na ogół do 5m głębokości, tworząc 

w wielu miejscach rozległe i zwarte łąki podwodne (moczarka). Powierzchnia dna zajęta 

przez roślinność zajmuje około 25% powierzchni zwierciadła wody. Jest to typ jeziora 

leszczowego. Otoczenie jeziora zostało intensywnie zagospodarowane na potrzeby turystyki i 

rekreacji. Wszystkie miejscowości znajdujące się w jego pobliżu pełnią rolę wsi letniskowych, 

a na zachodnim brzegu zlokalizowano kilka ośrodków wczasowych. Wg informacji 

uzyskanych w UG Chmielno, część domków rekreacyjnych jest nielegalna w myśl przepisów 

budowlanych. Do jeziora nie są odprowadzane w sposób zorganizowany żadne ścieki, w jego 

pobliżu nie ma też żadnych innych istotnych źródeł zanieczyszczeń. Jezioro znajduje się na 

terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i objęte jest strefą ciszy, wraz z obrzeżem o 

szerokości 500m. Źródłem biogenów jest przede wszystkim opad atmosferyczny (56% N i 

41% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

79,21 712,89 23,76 14,0 20,8 18,5 

Lasy  445,53 668,30 44,55 78,8 19,5 34,7 

Łąki  i pastwiska 35,54 106,63 7,11 6,3 3,1 5,5 

Ugory 4,87 14,60 0,97 0,9 0,4 0,8 

Opad atmosferyczny 148,76 1918,96 52,06 - 56,1 40,5 

Suma [kg/rok] 3421,38 128,46 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,086 2,30 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,086 2,30 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Wpływ zlewni na 

jezioro jest niewielki, a sposób ukształtowania misy warunkuje znaczną chłonność 

zanieczyszczeń spływających z jej obszaru i utrudnia cyrkulację substancji biogennych w toni 

wodnej. Wody charakteryzował umiarkowany stan ekologiczny (II klasa wg SOJJ). Cechowała 

je niska zawartość związków azotu i fosforu. Gorszą jakość wód stwierdzono w rejonie 

dopływu Raduni. Odnotowano tu wyższe ilości biogenów. Koncentracja chlorofilu-a oraz 

przeźroczystość wody, wskazywały na umiarkowaną produkcję pierwotną jeziora. Skład i 

liczebność planktonu świadczyły o umiarkowanej trofii, z tendencją do jej pogarszania. Wody 

dopływów w całym okresie badań były wysokiej jakości. Od 1979 roku nie zmienia się klasa 

czystości wód zbiornika, widoczny jest jednak powolny wzrost ich  trofii. Otoczenie jeziora 

stanowią lasy, jego brzegi porośnięte są olchą. Sieć hydrograficzna jest uboga, o słabym 

przepływie. Otoczenie jeziora zostało intensywnie zagospodarowane na potrzeby turystyki i 

rekreacji. Wszystkie miejscowości znajdujące się w jego pobliżu pełnią rolę wsi letniskowych, 

a na zachodnim brzegu zlokalizowano kilka ośrodków wczasowych. Do jeziora nie są 

odprowadzane w sposób zorganizowany żadne ścieki, w jego pobliżu nie ma też żadnych 
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innych istotnych źródeł zanieczyszczeń. Jezioro znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego. Źródłem biogenów jest przede wszystkim opad atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu   

1) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przede wszystkim skanalizowanie wsi 

usytuowanych na terenie gminy Chmielno, odpowiednia eksploatacja zbiorników 

bezodpływowych (prawidłowe opróżnianie, stan techniczny), 

2) Ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności) 

3) Zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze 

 

5. Szacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10 lat 
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Jezioro  OSTRZYCKIE  

ID  815 (nr katalogowy 20721) 

ID hydrograficzne  48681759 

 

Lokalizacja: 54o15’00,5’’N, 18o05’38,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     293,45 ha 

Głębokość maks.    21,0 m 

Głębokość średnia    6,7 m 

Objętość     20,785 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   203,9 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży, umiarkowanie głęboki, stratyfikowany zbiornik należący do systemu 

14 Jezior Raduńsko-Ostrzyckich, wypełniających charakterystyczny zespół rynien o 

podwójnym odgałęzieniu, odwadnianych przez rzekę Radunię. Jez. Ostrzyckie jest końcowym 

odbiornikiem wód z tych jezior. Tworzą one ciąg przekraczający 20km długości, 

rozgałęziający się w wielu kierunkach. Ich charakterystyczną cechą jest nieznaczna różnica 

poziomów zalegania zwierciadła wód (3,7m), co powoduje, że Radunia charakteryzuje się 

bardzo małym, nietypowym spadkiem w jej górnym biegu. Wpływa na to zarówno 

morfologia terenu, jak i ingerencja człowieka (jazy, zapory, zbiorniki retencyjne). Jezioro, 

o charakterystycznym kształcie podkowy, posiada bardzo dobrze rozwiniętą linię brzegową, 

a jego długość maksymalna wynosi ponad 6km. Rynna zbiornika jest głęboko wcięta 

w wysokie wzniesienia. W stosunku do lustra wody w jeziorze, wysokości względne 

okolicznych wzniesień sięgają tu 172 m. Lustro wody utrzymywane jest na średniej wysokości  

159 m n.p.m. przez zastawkę na wypływie Raduni z jeziora. Zbocza rynny są strome, a jej dno 

silnie urozmaicone, z licznymi zagłębieniami i progami. Zasila je rzeka Radunia, która wpływa 

od północy, wnosząc wody z Jez. Brodno Wielkie, a odpływa ku wschodowi do Jez. Trzebno. 

Pozostałe dopływy stanowią wody jezior Patulskiego i Bukszyno Duże. Roczna wymiana wody 

w zbiorniku wynosi 380%.  
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2. Ocena jakościowa 

Zespół cech naturalnych przesądza o stosunkowo wysokiej podatności zbiornika 

na degradację (III kategoria wg SOJJ)). Decyduje o niej niewielki udział hypolimnionu w 

ogólnej masie wody i niska zdolność do wchłaniania zanieczyszczeń spływających z obszaru 

zlewni bezpośredniej. Wśród czynników bardziej korzystnych wymienić można niewielki 

wpływ zlewni na jezioro, dość dogodny sposób jej zagospodarowania oraz ograniczoną 

możliwość wykorzystania zawartych w wodzie substancji biogennych do rozwoju 

organizmów roślinnych. Stan ekologiczny jeziora był słaby z uwagi na poziom stężenia 

chlorofilu-a. Wskaźniki fizykochemiczne wskazywały na dobry stan wody. Warunków dla 

stanu dobrego nie spełniał poziom natlenienia hypolimnionu (0,6%). Wiosną stężenia 

wskaźników wyznaczających jakość wody były na zbliżonym poziomie w całym zbiorniku. 

Latem gorszą jakością odznaczały się wody w południowo-wschodniej części akwenu. 

Notowano tu wyższą zawartość materii organicznej, azotu i fosforu ogólnego oraz chlorofilu-

a. Latem rozległy epilimnion cechował stopniowy spadek temperatury wody. Warstwa skoku 

termicznego sięgała od 4 do 13m głębokości, a udział hypolimnionu był niewielki. Warstwy 

powierzchniowe wody były nagrzane i nadmiernie natlenione, ale znaczna objętość wód 

zawierała jedynie śladowe ilości tlenu. Skład organizmów planktonowych był typowy dla wód 

czystych lub miernie zanieczyszczonych. Wzrost ilości chlorofilu-a spowodowany był 

wzrostem liczby gatunków zielenic. W okresie poborów wody nie odnotowano „zakwitów” 

organizmów planktonowych, jednak na początku sierpnia z powodu nadmiernego rozwoju 

sinic, WSSE w Gdańsku zamknęła kąpielisko usytuowane przy ośrodku wypoczynkowym 

w Krzesznej. Wody zasilające jezioro charakteryzowały się niskim poziomem substancji 

biogennych. Latem w wodach dopływu z Jez. Patulskiego notowano nieco wyższe ilości 

fosforu i azotu organicznego. Badania jeziora prowadzone były od 1980 r.. Stan czystości jego 

wód  utrzymywał się na pograniczu II i III klasy (wg SOJJ). Na przestrzeni lat systematycznie 

pogarszał się stan natlenienia głębiej położonych warstw wody. W 1988 r. odnotowano 

spadek natlenienia dolnych warstw hypolimnionu, w kolejnym roku badań już cała jego 

warstwa była pozbawiona tlenu, w 2002 r. deficyt tlenu objął także prawie cały metalimnion, 

a w 2005 r. słabo natleniona była nawet dolna część epilimnionu. Od 2002 r. 

w warstwie powierzchniowej akwenu utrzymuje się znacznie niższe stężenie azotu i fosforu. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 27,7 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,6 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 272 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,90 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,060 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,7 2 

V jez./L (tys.m3/m) 1,09 3 

Stratyfikacja wód (%) 3,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,11 2 

Wymiana wody (%) 380 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 9,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,57 

Kategoria III – jezioro bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Nad jeziorem znajduje się kilka wsi: Ostrzyce, Brodnica Dolna, Krzeszna, Kolano, 

Nowe Czaple i Haska. Zabudowania miejscowości znajdują się w odległości 10-15m od 

brzegu. Miejscowość Ostrzyce jest skanalizowana, pozostałe miejscowości nie. Ścieki 

bytowo-gospodarcze wywożone są do mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni 

w Delowie, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kania (poza zlewnią Raduni) . 

Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Dla gminy Stężyca uchwalony został miejscowy 

plan zagospodarowania. Są w nim wskazane obszary zabudowy turystycznej w bezpośrednim 

sąsiedztwie jeziora. Należy się jeszcze liczyć ze znaczną zabudową terenów położonych 

w pobliżu jeziora. W bezpośrednim sąsiedztwie brzegu jeziora przebiegają drogi utwardzone, 

wody z odwodnienia nie są wprowadzane do jeziora. Zlewnię (bufor 1000m) jeziora 

stanowią: lasy (38%), grunty orne (4%) i łąki (33%). Brzegi zbiornika w części północno-

wschodniej są wykorzystywane rolniczo, wschodni i zachodni brzeg jeziora styka się 
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natomiast z dużymi, bukowo-sosnowymi kompleksami leśnymi. Na zachodnim  brzegu, 

pomiędzy ramionami rynny, znajduje się rezerwat leśny „Ostrzycki Las”. Roślinność 

wynurzona zajmuje  około 20% długości linii brzegowej. Najczęściej występuje tatarak, 

sitowie jeziorne, skrzyp i trzcina. Wśród roślinności zanurzonej dominuje moczarka 

kanadyjska i rogatek. Jezioro jest intensywnie wykorzystywane do celów rekreacji. Znajduje 

się tu wypożyczalnia sprzętu wodnego, pole namiotowe, plaże, kąpieliska oraz kilka 

ośrodków rekreacyjnych (dla około 300 osób). Znaczne skupisko domków znajduje się 

w pobliżu m-ci Kolano. Dwa ośrodki wczasowe posiadają własne oczyszczalnie typu KOS; 

oczyszczane w nich ścieki nie są odprowadzane do zbiornika. Nad jeziorem zlokalizowana jest 

także indywidualna zabudowa wypoczynkowa (teren gm. Stężyca). Nieczystości gromadzone 

są w zbiornikach bezodpływowych. Jest to zbiornik typu leszczowego. Prowadzona jest tu 

gospodarka rybacka, eksploatuje je Spółka z o.o. „Radbur” w Somoninie, jezioro jest 

zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. W okolicy jeziora nie występują stawy rybne, 

które mają połączenia hydrologiczne z wodami jeziora, na zbiorniku i dopływach nie jest 

prowadzona sadzowa hodowla ryb. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma pól 

uprawnych, zakładów nastawionych na produkcję zwierzęcą. W ostatnim czasie nie 

prowadzono nawożenia ani oprysków okolicznych terenów leśnych. Brak innych zagrożeń 

takich jak: stacje benzynowe, składowiska śmieci i odpadów. Wokół jeziora zachowane są 

naturalne bufory ochronne w postaci pasa drzew i krzewów. Brzegi jeziora są łatwo 

dostępne, nie są przekształcone. Jezioro położone jest na obszarze Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego i  Natura 2000. Objęte jest strefą ciszy. Substancje biogenne dostarczane są 

przede wszystkim z opadem atmosferycznym (50% N i 31% P). 

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

56,85 511,65 17,06 4,1 6,8 5,1 

Lasy  537,32 805,98 53,73 38,2 10,8 16,1 

Łąki  i pastwiska 461,14 1383,43 92,23 32,9 18,4 27,6 

Środowiska podmokłe 18,72 28,08 1,87 1,3 0,4 0,6 

Ugory 329,90 989,70 65,98 23,5 13,2 19,8 

Opad atmosferyczny 293,45 3785,52 102,71 - 50,4 30,8 

Suma [kg/rok] 7504,36 333,58 100 100 100 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1111 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,114 2,56 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,114 2,56 

 

Ocena końcowa  

Od 1980 r. stan jakości wód jeziora utrzymuje się na pograniczu II i III klasy czystości 

(wg SOJJ). Od roku 1988 daje się jednak zauważyć pogarszający się systematycznie stan 

natlenienia głębiej położonych warstw wody. W ostatnich latach obniżyła się zawartość 

fosforu i azotu ogólnego. Zespół cech naturalnych przesądza o stosunkowo wysokiej 

podatności zbiornika na degradację. Wody zasilające jezioro charakteryzowały się niskim 

poziomem substancji biogennych, latem w dopływie z Jez. Patulskiego notowano nieco 

wyższe ilości fosforu i azotu organicznego. Stan ekologiczny  jeziora był słaby z uwagi na 

poziom stężenia chlorofilu-a. Wskaźniki fizykochemiczne wskazywały na dobry stan wody. 

Warunków dla stanu dobrego nie spełniał jedynie stan natlenienia hypolimnionu. Jakość wód 

była zróżnicowana w poszczególnych częściach zbiornika. Latem gorszą jakością odznaczały 

się wody w południowo-wschodniej części akwenu (wyższy poziom biogenów i chlorofilu-a). 

Na początku sierpnia wystąpił tu nadmierny rozwój sinic, WSSE w Gdańsku zamknęła 

kąpielisko przy ośrodku wypoczynkowym w Krzesznej.  Brzegi jeziora w tym rejonie są 

intensywniej wykorzystywane do celów rekreacji (znaczne skupisko domków, kąpielisko). Do 

jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki, ale zabudowania kilku miejscowości znajdują się w 

odległości 10-15m od brzegu jeziora. Większość z nich nie ma kanalizacji. Stwarza to 

niebezpieczeństwo przedostawania się nieczystości do wód jeziora przy nieodpowiedniej 

eksploatacji zbiorników. Brzegi zbiornika w części północno-wschodniej są wykorzystywane 

rolniczo, jednak w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma pól uprawnych. Zachowane są 

także naturalne bufory ochronne w postaci pasa drzew i krzewów, roślinność wynurzona 

zajmuje  około 20% linii brzegowej. Jezioro jest intensywnie wykorzystywane do celów 

rekreacji. Prowadzona jest gospodarka rybacka. Plan zagospodarowania dla gm. Stężyca 

przewiduje zabudowę terenów położonych w pobliżu jeziora. Gmina Somonino nie ma 

miejscowego planu zagospodarowania. Substancje biogenne dostarczane są do akwenu 

przede wszystkim z opadem atmosferycznym.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu   

1) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla gminy Somonino, 

uniemożliwiającego rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 m od jeziora, 
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2) ochrona strefy brzegowej, zapobieganie dewastacji naturalnej roślinności i brzegów 

jeziora oraz poszerzanie pasa roślinności, zwłaszcza od strony gruntów ornych do 

minimum 15 m od linii brzegowej jeziora, 

3) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przede wszystkim skanalizowanie wsi 

usytuowanych na terenie gminy Somonino, odpowiednia eksploatacja zbiorników 

bezodpływowych (prawidłowe opróżnianie, stan techniczny), 

4) zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków na danym obszarze z uwagi 

na szczególne uwarunkowania lokalne,  

5) Przeprowadzenie weryfikacji instrukcji gospodarowania wodą na piętrzonym jeziorze, 

uwzględniającej wymagania zachowania odpowiedniego stanu wód oraz 

ekosystemów od wód zależnych,  

6) ograniczenie rekreacyjnego wykorzystania wód jeziora, 

7) ograniczanie wędkarskiego wykorzystania jeziora, zwłaszcza wędkowania 

z zanęcaniem. 

 

Uwaga! 

Jezioro Ostrzyckie jest odbiornikiem wód z całego systemu jezior tzw. kółka 

raduńskiego i  działania szczególne powinny dotyczyć kompleksowo całego obszaru zlewni 

tych jezior. 
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Jezioro  PATULSKIE  

ID  895 (nr katalogowy 20727) 

ID hydrograficzne  486817549 

 

Lokalizacja: 54o13’37,9’’N, 18o03’45,2’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     91,26 ha 

Głębokość maks.    7,8 m 

Głębokość średnia    3,9 m 

Objętość     3,607 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   28,4 km2 

Typ abiotyczny   3b  

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to płytki, polimiktyczny zbiornik położony na wysoczyźnie morenowej, w wąskiej 

rynnie polodowcowej o długości ponad 3 km. Jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta, a 

dno płytkie i mało urozmaicone. Stoki misy schodzą dość łagodnie i równomiernie, w 

zachodniej części nie osiągają nawet 5 m. Głębszy jest zachodni i centralny fragment niecki. 

Przypomina on bardziej odcinek płytkiej rzeki niż niecki jeziornej. Sieć hydrologiczna jest 

uboga. Zasilają go wody Gołubskiej Strugi, wpływające od strony południowo-zachodniej 

rowem o długości około 1,5 km z Jez. Dąbrowskiego. Odpływ wód następuje krótkim rowem 

melioracyjnym w kierunku północno-wschodnim do Jez. Ostrzyckiego. Przepływ wód jest 

niewielki. Brzegi akwenu nie są przekształcone. Obserwowane są rzadkie, nieznaczne zmiany 

poziomu wód jeziora spowodowane prawdopodobnie warunkami pogodowymi. Nie 

prowadzi się poborów wód podziemnych, które mają wpływ na poziom wód 

w jeziorze, w okolicy jeziora nie prowadzone są żadne działania, które mogą powodować 

zmianę poziomu wód jeziora. Lustro wody jest na wysokości 159,5 m n.p.m. Roczna wymiana 

wody w zbiorniku wynosi 300%. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro charakteryzuje się wysoką podatnością na degradację i zaliczone zostało do III 

kategorii (wg SOJJ). Decydują o niej warunki naturalne: niewielka średnia głębokość 

i związany z nią niski procent stratyfikacji wód oraz słaba odporność na wpływ zlewni, przy 
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znacznym udziale gruntów ornych w bezpośrednim otoczeniu zbiornika. Bardzo korzystną 

cechą jest natomiast niewielka powierzchnia dna jeziora, która w okresie letnim kontaktuje 

się z ciepłymi warstwami epilimnionu. Ogranicza to rotację substancji biogennych 

w zbiorniku i ich wykorzystanie do produkcji biologicznej. Stan ekologiczny  jeziora jest słaby. 

O ocenie decydował wysoki poziom chlorofilu-a. Wskaźniki fizykochemiczne: poziom 

miogenów i przeźroczystość świadczyły o dobrej jakości wody. Latem wody przydenne 

zbiornika były bardzo słabo natlenione. Wody jeziora zaliczono (wg SOJJ) do III klasy 

czystości. Wiosną wody całego zbiornika były bardzo dobrze wymieszane i dotlenione. Latem 

charakteryzowały się znacznym objętościowym udziałem epilimnionu. Jego miąższość 

dochodziła do 3-4m głębokości, a wody były silnie nagrzane i słabo natlenione. Śladowe ilości 

tlenu notowano już na głębokości 4m w rejonie odpływu, a całkowity brak tlenu stwierdzono 

w pobliżu dopływu. Warstwa metalimnionu sięgała 5-6m głębokości i była całkowicie 

odtleniona. W nieco głębszej części akwenu zaznaczyła się również wąska warstwa 

hypolimnionu. Wody wyróżniały się ponadto podwyższoną zawartością substancji 

organicznych rozkładalnych biologicznie oraz bardzo wysoką zawartością związków fosforu i 

podwyższoną ilością azotu amonowego w warstwie przydennej, szczególnie w rejonie 

dopływu. Stężenie fosforu ogólnego nad dnem osiągnęło wartość 0,450 mg P/dm3 (rejon 

dopływu). Koncentracja chlorofilu-a wskazuje na stosunkowo wysoką produkcję pierwotną 

jeziora w całym okresie badań. Nieco wyższą jego koncentrację notowano w rejonie 

dopływu. Niska już w okresie wiosennym przezroczystość wody, uległa latem dalszemu 

obniżeniu do 0,7m. Skład i liczebność planktonu świadczyły o umiarkowanej żyzności 

z tendencją do jej pogarszania. Występujące organizmy planktonowe były typowe dla wód 

czystych lub miernie zanieczyszczonych (z grupy oligo- i ß-mezosaprobowej). Skład 

organizmów bentosowych potwierdzał wzrost trofii zbiornika. Czarne, muliste dno zasiedlała 

niewielka liczba organizmów, wśród których dominowały osobniki odporne na niską 

zawartość tlenu. Wody dopływu były czyste: wysoko natlenione, o niskiej ilości substancji 

biogennych, organicznych i mineralnych. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 45,7 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 338 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,87 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,105 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,9 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,48 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,10 1 

Wymiana wody (%) 300 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 7,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,86 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Brzegi jeziora są łatwo dostępne, raczej łagodne. Powierzchnię zlewni w granicach 

bufora 1000m zajmują lasy (34%) oraz tereny rolnicze z przewagą gruntów ornych (27%). 

Pola uprawne położone są w odległości 2m od brzegu, jest też wypasane bydło. Wąski pas 

wzdłuż brzegów porastają drzewa i krzewy, które tworzą bufor ochronny dla wód jeziora. 

Przybrzeżny pas wody porośnięty jest trzciną (około 20% długości linii). Południowy brzeg 

rynny zajmują podmokłe łąki. W pobliżu jeziora są dwie większe wsie: Pierszczewo i Gołubie 

oraz nieco mniejsza - Krzeszna ze stacją kolejową. Zabudowania znajdują się w odległości 

zaledwie 15m od brzegu. Miejscowości nie są skanalizowane. Ścieki bytowo-gospodarcze 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do mechaniczno–biologiczno- 

chemicznej oczyszczalni ścieków w Delowie. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki 

Kani. Jezioro nie jest odbiornikiem żadnych ścieków. W pobliżu zbiornika nie ma kurników, 

ani innych źródeł zanieczyszczeń (składowiska odpadów, śmieci). Jezioro pełni funkcje 
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rekreacyjne. Znajduje się tutaj dość liczna zabudowa prywatna, zwłaszcza wzdłuż 

wschodniego brzegu akwenu. Brak ośrodków wczasowych, pól namiotowych, biwakowych 

i kempingów. Nieczystości pochodzące z zabudowy rekreacyjnej są gromadzone 

w zbiornikach bezodpływowych. Plan miejscowy dla gminy nie przewiduje  inwestycji 

w pobliżu zbiornika. Są w nim wskazane obszary zabudowy turystycznej w bezpośrednim 

sąsiedztwie jeziora. Jest to zbiornik typu linowo-szczupakowego. Na jeziorze prowadzona 

jest gospodarka rybacka, prowadzi się zarybianie, są odłowy rekreacyjne. W okolicy jeziora 

nie występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne z wodami jeziora, na 

akwenie i dopływach nie jest prowadzona sadzowa hodowla ryb. Jezioro znajduje się na 

terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000. Objęte jest strefą ciszy. Drogi 

przebiegające w pobliżu linii brzegowej jeziora nie są odwadniane do jeziora. Głównym 

źródłem materii biogennej są grunty orne (42% N i 34% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

191,16 1720,44 57,35 26,7 41,9 33,7 

Lasy  243,72 365,58 24,37 34,0 8,9 14,3 

Łąki  i pastwiska 108,28 324,83 21,66 15,1 7,9 12,8 

Ugory 173,13 519,40 34,63 24,2 12,6 20,4 

Opad atmosferyczny 91,26 1177,26 31,94 - 28,7 18,8 

Suma [kg/rok] 4107,51 169,94 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,186 4,50 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,186 4,50 

 

Ocena końcowa  

Jest to płytki, polimiktyczny, przepływowy zbiornik o słabo rozwiniętej linii brzegowej. 

Sieć hydrologiczna jest uboga, a przepływ wód niewielki. Nieznaczne, rzadko występujące, 

zmiany poziomu jego wód są spowodowane warunkami pogodowymi. Jezioro charakteryzuje 
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się wysoką podatnością na degradację. Decydują o niej warunki naturalne. Stan ekologiczny  

jeziora jest słaby. O ocenie decydował jedynie wysoki poziom chlorofilu-a, stężenie 

biogenów i przeźroczystość świadczyły natomiast o dobrej jakości wody. Latem wody 

przydenne zbiornika były bardzo słabo natlenione. Wody dopływu były dobrej jakości. Wąski 

pas wzdłuż brzegów porastają drzewa i krzewy, które tworzą bufor ochronny dla wód jeziora. 

Przybrzeżny pas wody porośnięty jest trzciną. Zagrożeniem dla stanu wód są grunty orne 

położone w odległości 2m od brzegu oraz nie skanalizowane wsie, których zabudowania 

znajdują się odległości 15m od brzegu i dość liczna zabudowa prywatna (wschodni brzeg). 

Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. W jego pobliżu nie ma też żadnych innych istotnych 

źródeł zanieczyszczeń punktowych. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Zbiornik znajduje się na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000. 

Głównym źródłem dostawy materii biogennej są grunty orne.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez podłączenie do kanalizacji położonych 

w pobliżu zabudowań wsi Gołubie, Krzeszna i Pierszczewo, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenie i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej,     

3) ochrona strefy brzegowej, zapobieganie dewastacji naturalnej roślinności i brzegów 

jeziora oraz poszerzanie pasa roślinności, zwłaszcza od strony gruntów ornych do 

minimum 15 m od linii brzegowej jeziora, 

4) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, a zwłaszcza w pasie 

ochronnym (Załącznik 1) o szerokości 100m, w zakresie nawożenia i przechowywania 

nawozów, 

5) ograniczanie wędkarskiego wykorzystania jeziora, zwłaszcza wędkowania 

z zanęcaniem. 

 

5. Szacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10-15 lat 
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Jezioro  RADUŃSKIE DOLNE  

ID  602 (nr katalogowy 20715) 

ID hydrograficzne  486813 

 

Lokalizacja: 54O17’16,3’’N, 18O02’16,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     669,19 ha 

Głębokość maks.    35,4 m 

Głębokość średnia    11,2 m 

Objętość     82,523 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   104,28 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży i głęboki zbiornik rynnowy o wyraźnie wydłużonym kształcie w kierunku 

północ-południe. Charakteryzuje się on dobrze rozwiniętą linią brzegową, szczególnie 

w środkowej części zbiornika, gdzie zlokalizowane są dwie dość duże płytkie zatoki: Pasek 

i Lipowiec oraz przesmyk łączący akwen z niewielkimi, płytkimi jeziorkami: Nierzostowo 

i Łączyńskie. Brzegi jeziora nie są przekształcone. Północna część akwenu posiada 

zdecydowanie bardziej urozmaiconą rzeźbę dna niż część południowa. Obok obszarów 

o znacznych głębokościach (do 35,4 m) są tu także liczne wypłycenia i formy wypukłe 

o zróżnicowanych kształtach i wielkości. Południowy fragment zbiornika charakteryzuje się 

natomiast bardziej monotonnym i płytkim dnem oraz łagodniejszymi stokami misy. Takie 

zróżnicowanie rzeźby misy powoduje, że jego średnia głębokość wynosi 11,2 m. Lustro wody 

znajduje się na średniej wysokości 161,2 m n.p.m.. Jezioro charakteryzuje się znacznym 

obszarem zlewni, która jest uboga w sieć hydrograficzną. Występują w niej jedynie małe cieki 

odprowadzające wodę bezpośrednio do jeziora. Jezioro przyjmuje wody Raduni z Jez. 

Raduńskiego Górnego, Łączyńską Strugę (37 l/s) i dwa niewielkie stałe cieki (w czasie 

wiosennych roztopów i wysokich opadów atmosferycznych ilość dopływów wzrasta). Odpływ 

stanowi rzeka Radunia uchodząca w kierunku północno-wschodnim, do Jez. Kłodno. Jeziora 

Raduńskie Górne i Dolne stanowiły pierwotnie jeden akwen, który został sztucznie 
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podzielony na dwa zróżnicowane jeziora. W najwęższym miejscu dotychczasowego jeziora, 

na masywnym progu wybudowano groblę, na której zlokalizowano szosę łączącą Kartuzy 

z Bytowem. Wypływ z jeziora odbywa się przez jaz w Chmielonku. Jest to pierwszy obiekt 

hydrotechniczny na Raduni (km85 +800), który podpiętrza wody jezior kompleksu o 50-60 

cm, przez co ich pojemność zwiększyła się o ok. 9x10 mln m3. Jeziora pracują jako zbiorniki 

retencyjne o wyrównaniu półrocznym. Maksymalna przepustowość jazu wynosi 20,4 m3/s. 

Przychody wody jeziora są uwarunkowane zasilaniem podziemnym. Na strukturę zasilania 

podziemnego składają się: zasilanie przypowierzchniowe oraz sandrowe i między morenowe 

(górny i dolny) poziomy wodonośne. Straty wody kształtowane są natomiast wielkością 

strumienia odpływu powierzchniowego. Jezioro zajmuje pośrednie miejsce w systemie jezior 

raduńskich, wykazuje znaczne możliwości drenujące i potencjalnie największe możliwości 

wyrównywania odpływu spośród wszystkich jezior systemu górnej Raduni, a pomimo tego 

charakteryzuje się największymi wahaniami stanów wody. Jest to najprawdopodobniej 

następstwo sterowania odpływem Raduni przez jaz w Chmielonku. Nie są prowadzone 

pobory wód podziemnych, które mają wpływ na poziom wód w jeziorze, w okolicy jeziora nie 

są też podejmowane działania, które mogą powodować zmianę poziomu wód jeziora. Reżim 

piętrzenia na jazie w Chmielonku jest dostosowany do potrzeb ujęcia wody pitnej z Raduni 

dla miasta Gdańska w Straszynie. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (kategoria II wg SOJJ). Stan ekologiczny i 

chemiczny jego wód jest dobry. Biologiczne elementy jakości wody (chlorofil-a i ESMI) 

wskazywały na dobry stan zbiornika. Fizykochemiczne elementy jakości nie spełniały 

wymogów stanu dobrego z uwagi na zbyt wysoki poziom fosforu ogólnego obserwowany w 

całym zbiorniku i niski stan natlenienia hypolimnionu. Przez znaczną część roku stan 

natlenienia wód był dobry, przy czym wyraźnie wyższy poziom tlenu notowano w północnej 

części akwenu. W czerwcu wody hypolimnionu były dobrze natlenione na obu stanowiskach. 

Średnie nasycenie wynosiło od 14% w centralnej części zbiornika do 24,4% w rejonie 

odpływu. Niski poziom tlenu notowano jedynie w centralnej części zbiornika od głębokości 

24m. Znacznie gorzej przedstawiał się stan natlenienia wód hipolimnionu w sierpniu. Deficyt 

tlenu występował już od głębokości 9m w południowo-zachodniej i centralnej części akwenu 

oraz od 13m w rejonie odpływu, a średnie nasycenie wód hypolimniomu było śladowe. 

Wody charakteryzowały się dobrą przezroczystością oraz niskim poziomem azotu ogólnego. 

Stężenie fosforu ogólnego przekraczało wartość dopuszczalną w całym zbiorniku i 

praktycznie w całym okresie badań. Wysoki poziom fosforu utrzymywał się w drugiej 

połowie roku w rejonie dopływu z Jez. Raduńskiego Górnego (0,118-0,223 mg P/l), a także w 

czerwcu i październiku w rejonie odpływu (0,102-0,297 mg P/l). Zawartość substancji 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1120 

 

szczególnie szkodliwych dla środowiska (z wykazu II) wskazywała na dobry lub wyższy od 

dobrego stan wód. Stan chemiczny wód jeziora oceniono jako dobry. Dla żadnej z badanych 

substancji nie stwierdzono przekroczeń warunków granicznych, a oznaczany poziom był 

wielokrotnie niższy od dopuszczalnego. Od 1990 roku jakość wód jeziora nie uległa zmianie. 

Ich skład chemiczny był podobny, wartości liczbowe wskaźników biomasy planktonu 

utrzymywały się na zbliżonym poziomie. W 2006 roku odnotowano większą różnorodność 

organizmów roślinnych w całym sezonie limnologicznym, a latem obserwowano wyższy 

udział okrzemek w składzie organizmów i spadek udziału sinic. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 5,49 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,49 II 

Przezroczystość (m) 4,6 I-II 

% O2 w hypolimnionie  9,6 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 237 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,78 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,109 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny - dobry 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 11,2 1 

V jez./L (tys.m3/m) 2,65 2 

Stratyfikacja wód (%) 20,5 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,05 1 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,3 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól uprawn. 3 

Średnia  1,71 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zagospodarowanie zlewni (bufor 1000m) w 21% stanowią lasy iglaste i mieszane, 

które występują głównie w jej południowo-wschodniej części. Grunty orne zajmują około 

21% powierzchni zlewni. Są to przeważnie tereny zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem 
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roślinności naturalnej oraz grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających. Miejscami 

grunty orne dochodzą do linii brzegowej zbiornika. Wypasane jest też bydło. Bezpośrednie 

otoczenie misy to wzniesienia o stokach nachylonych w kierunku jeziora, w przeważającej 

części porośnięte drzewami. Brzegi zarasta olcha. Gęstość zaludnienia w zlewni całkowitej 

zbiornika wynosi około 58 osób/km2 (2002 r.). W obrębie zlewni bezpośredniej znajduje się 

kilka stosunkowo niewielkich wsi: Łączyno, Łączyńska Huta, Borzestowska Huta, Sznurki 

i Przewóz. Zabudowa znajduje się w odległości 100m od linii brzegowej jeziora. Miejscowości 

nie są skanalizowane, ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i 

wywożone do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Chmielnie. Odbiornikiem 

oczyszczonych ścieków z tej oczyszczalni jest rzeka Łeba (poza zlewnią). Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki. W bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jeziora przebiegają 

drogi utwardzone, które nie są odwadniane do jeziora. Akwen wykorzystywany jest do celów 

rekreacyjnych. Znajdują się tu 2 ośrodki wczasowe w Łączynie (220 miejsc), jeden ośrodek w 

Przewozie, pensjonat w Sznurkach, gospodarstwa agroturystyczne w miejscowościach: 

Przewóz, Sznurki, Lampa (około 110 miejsc) oraz liczna rozproszona zabudowa prywatna. 

Kąpielisko zorganizowane (nadzorowane przez PPIS w Kartuzach, dopuszczone do kąpieli) 

znajduje się przy OW „Modrok” w Łączynie. W miejscowości Sznurki znajduje się kąpielisko 

nie strzeżone. Zagrożenie dla jakości wód stanowią przede wszystkim osiedla i zabudowania 

wiejskie oraz liczne rozproszone obiekty rekreacyjne pozbawione sprawnego systemu 

oczyszczania ścieków. Wszystkie domki nie są podłączone do kanalizacji. Ścieki gromadzone 

są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone poza teren zlewni. Brzegi zbiornika są 

przeważnie strome (2-5m) i nachylone w kierunku zbiornika, dlatego większość zabudowań 

znajduje się w odległości przekraczającej 50m od brzegu zbiornika. Płaski teren znajduje się 

w rejonie Łączyna i tam ośrodki wczasowe są usytuowane przy linii brzegowej jeziora. Jest to 

zbiornik typu sielawowego. W jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, eksploatuje je 

od 15 lat Spółka z o.o. „Radbur” w Somoninie. Jezioro jest zarybiane, odbywają się tu także 

odłowy rekreacyjne. W okolicy jeziora nie występują stawy rybne, które mają połączenia 

hydrologiczne z wodami jeziora, na jeziorze i dopływach nie jest prowadzona sadzowa 

hodowla ryb. W pobliżu jeziora nie ma zakładów nastawionych na produkcję zwierzęcą, ani 

innych istotnych źródeł zanieczyszczeń (składowisk śmieci, odpadów). Jezioro położone jest 

na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000. Objęte jest strefą ciszy. Nad 

jeziorem gniazduje niewielka kolonia kormoranów. Głównym źródłem materii biogenicznej 

jest opad atmosferyczny, w mniejszym stopniu grunty orne i ugory. 
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

360,99 3248,95 108,30 20,9 21,0 18,7 

Lasy  366,03 549,05 36,60 21,2 3,6 6,3 

Łąki  i pastwiska 214,75 644,24 42,95 12,4 4,2 7,4 

Ugory 785,46 2356,37 157,09 45,5 15,3 27,1 

Opad atmosferyczny 669,19 8632,54 234,22 - 55,9 40,5 

Suma [kg/rok] 15431,15 579,16 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,086 2,31 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,086 2,31 

 

Ocena końcowa  

Jest to duży i głęboki zbiornik rynnowy. Obszar zlewni znaczny, ale ubogi w sieć 

hydrograficzną. Wypływ z jeziora odbywa się przez jaz w Chmielonku, który podpiętrza wody 

jeziora zwiększając ich pojemność (wahania stanu wody). Przychody wód jeziora są 

uwarunkowane zasilaniem podziemnym. Straty wody kształtowane są natomiast wielkością 

strumienia odpływu powierzchniowego. Jezioro jest dość podatne na degradację (kategoria II 

wg SOJJ). Stan ekologiczny i chemiczny wód zbiornika jest dobry. Od 1990 roku ich jakość nie 

uległa zmianie, skład chemiczny był podobny, a wartości liczbowe wskaźników biomasy 

planktonu utrzymywały się na zbliżonym poziomie. W 2006r odnotowano poprawę stanu 

organizmów roślinnych. Zagospodarowanie zlewni bezpośredniej stanowią lasy, grunty orne i 

ugory. Otoczenie misy to strome wzniesienia o stokach nachylonych w kierunku jeziora, w 

przeważającej części porośnięte drzewami. Zabudowa wiejska znajduje się w odległości 

100m od linii brzegowej. Akwen wykorzystywany jest intensywnie do celów rekreacyjnych. 

Zagrożenie dla jakości jego wód stanowią przede wszystkim osiedla i zabudowania wiejskie 

oraz liczne rozproszone obiekty rekreacyjne pozbawione sprawnego systemu oczyszczania 

ścieków. Wszystkie miejscowości i domki nie są podłączone do kanalizacji. Ścieki 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone poza teren zlewni. Jest to 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1123 

 

zbiornik typu sielawowego, prowadzona jest gospodarka rybacka. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki, brak innych istotnych zagrożeń dla jakości wody. Jezioro 

położone jest na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania dobrego stanu wód   

1) pełne skanalizowanie miejscowości położonych nad jeziorem oraz prawidłowe 

użytkowanie istniejących obecnie zbiorników bezodpływowych (stan techniczny, 

opróżnianie) 

2) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie istniejącego pasa roślinności 

występującej wzdłuż brzegu zwłaszcza tam, gdzie brzeg jeziora graniczy z gruntami 

uprawnymi, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 20m 

3) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania uniemożliwiającego dalszą 

zabudowę 

w strefie buforowej 100m od jeziora 

4) przestrzeganie zasad Kodeksu Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej na obszarach gruntów 

rolniczych położonych nad jeziorem, zwłaszcza w zakresie prawidłowego nawożenia 

(Załącznik 1) 

5) uwzględnienie powyższych zaleceń również dla jeziora Łączyńskiego, którego zły stan 

i zanieczyszczenia wpływają wyraźnie na jakość jez. Raduńskiego Dln.  

6) przeprowadzenie weryfikacji instrukcji gospodarowania wodą dla jazu w Chmielonku 

uwzględniającej wymagania zachowania odpowiedniego stanu wód  oraz 

ekosystemów od wód zależnych. 
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Jezioro  RADUŃSKIE GÓRNE  

ID  ID  838 (nr katalogowy 20713) 

ID hydrograficzne  4868119 

 

Lokalizacja: 54o14’01,7’’N, 17o58’09,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     375,86 ha 

Głębokość maks.    43,0 m 

Głębokość średnia    15,5 m 

Objętość     60,159 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   67,1 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to głęboki, stratyfikowany, przepływowy zbiornik rynnowy o słabo rozwiniętej 

linii brzegowej. Dwie małe wyspy o powierzchni 0,7 ha nie mają wpływu na jej długość. Dno 

jest typowe dla jezior rynnowych; nierówne, obfitujące w zagłębienia i progi na całej 

powierzchni. Przybrzeżne płycizny jeziora są bardzo wąskie i gwałtownie przechodzą 

stromym stokiem w toń jeziora, co nie sprzyja rozwojowi roślinności przybrzeżnej. Brzegi 

organiczne zajmują stosunkowo nieduży odsetek fitoralu, szacowany na około 7% jego 

powierzchni. Sieć hydrograficzna zlewni jest stosunkowo uboga. Zasadniczym jej elementem 

jest ciąg jezior, które są zbiornikami przepływowymi. Sieć rzeczna w ich obrębie jest słabo 

rozwinięta. Poza Radunią, która zasila Jezioro Raduńskie Górne od południa (z Jez. 

Stężyckiego), drugim stałym ciekiem jest strumyk Borucianka wypływający z Jez. Glinno. 

Wpada on od północy w okolicach wsi Borucino. Odpływ wód Raduni następuje ku 

północnemu wschodowi do Jez. Raduńskiego Dolnego. Ważną rolę w zasilaniu jeziora pełnią 

wody podziemne. Lustro wody znajduje się na średniej wysokości 161,3 m n.p.m..Poziom 

wody jest zależny od poziomu w jeziorze Raduńskim Dolnym, regulowanym jazem 

na odpływie Radunii.  Roczna wymiana wody wynosi około 40%. 
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2. Ocena jakościowa  

Jest to zbiornik o bardzo korzystnych warunkach naturalnych, decydujących o jego 

dużej odporności na degradację (I kategoria wg SOJJ): duża średnia głębokość i związany z 

nią znaczny procent stratyfikacji wód, niewielki wpływ zlewni na jezioro oraz ograniczona 

możliwość rotacji zawartych w wodzie substancji biogennych i wykorzystania ich 

do produkcji biologicznej, co ma korzystny wpływ na jakość wody. Ponadto, zbiornik posiada 

znaczną możliwość wchłonięcia spływających do niego zanieczyszczeń, a duży udział lasów 

w jego bezpośrednim otoczeniu korzystnie wpływa na ograniczenie ich spływu. Stan 

ekologiczny wód zbiornika jest dobry. Wody zaliczono do II klasy czystości wg SOJJ. Wiosną 

wody w całym zbiorniku były bardzo dobrze wymieszane i dotlenione. Latem epilimnion o 

miąższości 4-5m był silnie nagrzany i wysoko natleniony. Warstwa skoku termicznego sięgała 

do 12-13m głębokości i była słabo natleniona. Natlenienie stosunkowo chłodnego i 

obszernego hypolimnionu było mocno zróżnicowane. Najlepsze warunki tlenowe 

występowały w środkowej części zbiornika, gdzie średnie nasycenie hipolimnionu tlenem 

wynosiło 22%, a śladowe ilości tlenu oznaczono dopiero na głębokości 40m. Słabe 

natlenienie wody obserwowano w rejonie dopływu  z Jez. Stężyckiego. Średnie nasycenie 

hypolimnionu tlenem wynosiło tu zaledwie 2%, a całkowity jego brak stwierdzono już na 

głębokości 18m. Wody zbiornika odznaczały się niską lub umiarkowanie wysoką zawartością 

materii organicznej, związków azotu i fosforu. W rejonie odpływu w warstwie przydennej  

oznaczono wysokie stężenie związków fosforu, a stężenie azotu amonowego było prawie 10-

krotnie wyższe niż w pozostałych częściach zbiornika. Koncentracja chlorofilu-a i 

przezroczystość wody wskazywały na niską produkcję pierwotną jeziora. Skład i liczebność 

planktonu potwierdzały umiarkowaną żyzność zbiornika. Występujące organizmy były 

typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych, głównie z grupy ß-

mezosaprobowej, pojedynczo występowały organizmy oligosaprobowe. Wody obu 

dopływów były dobrej jakości fizykochemicznej. Nieco podwyższony poziom notowano latem 

dla wskaźników określających zawartość substancji organicznych i związków fosforu. Na 

przestrzeni ostatnich 12 lat jakość wód jeziora utrzymywała się w II klasie czystości (wg SOJJ). 

Badane wskaźniki jakości wody wykazały spadek zawartości zarówno fosforu, jak i azotu. 

Produktywność zbiornika utrzymywała się natomiast na zbliżonym poziomie. Ograniczał ją 

poziom związków fosforu, przy czym nadmiar azotu w stosunku do fosforu ulegał obniżeniu. 

W okresie letnim wody wgłębne charakteryzowały się zmiennym stopniem natlenienia: 

najniższe nasycenie hypolimnionu tlenem odnotowano w 1990 roku, najwyższe w 1993 r. 

Liczebność organizmów planktonowych wykazywała tendencję spadkową, zwłaszcza w części 

południowej i środkowej akwenu. Występujące organizmy były typowe dla wód czystych lub 

słabo zanieczyszczonych (ß-mezosaprobowe i pojedyncze oligosaprobowe).  
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Plankton roślinny stanowiły głównie okrzemki i sinice. Zielenice cechowało wprawdzie dość 

duże zróżnicowanie gatunkowe, jednak pod względem ilości osobników nie miały one 

większego znaczenia, ich udział w planktonie wynosił zaledwie kilka procent. Korzystną 

zmianą, obserwowaną na przestrzeni lat, był wzrost zróżnicowania gatunkowego okrzemek, 

które w 2002 roku osiągnęły również przewagę liczebną w środkowej i odpływowej części 

akwenu. Ponadto, w stosunku do lat poprzednich, słabo rozwinęła się bruzdnica Ceratium 

hirundinella, która była dotychczas organizmem dominującym liczebnie w okresie letnim. 

Jest to organizm rozwijający się, podobnie jak sinice, w wodach bogatych w substancje 

biogenne, a jego dominacja ma związek ze wzrostem żyzności wód.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 5,2 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  13,3 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 289 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,68 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,062 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 15,5 1 

V jez./L (tys.m3/m) 3,65 2 

Stratyfikacja wód (%) 37,6 1 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,04 1 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,1 1 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  1,43 

Kategoria I – jezioro odporne na wpływy z zewnątrz 
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3. Ocena zlewniowa  

Otoczenie jeziora stanowią w głównej mierze pofałdowane wzgórza, nachylone 

w kierunku jeziora i pokryte lasem mieszanym. Zbocza zbiornika są przeważnie strome, 

trudno dostępne, a ich wysokość względna dochodzi do 33m. Stosunkowo duży udział 

w zlewni bezpośredniej (bufor 1000m) mają pola uprawne - 53%, udział lasów wynosi 36%. 

Brzegi akwenu nie zostały przekształcone. Porasta je kwaśna buczyna niżowa, zarośla 

wierzbowo-olszowe i przybrzeżna olszyna, która tworzy naturalny bufor ochronny dla jego 

wód. Nad jeziorem usytuowane są cztery wsie: Stężyca, Żuromino, Borucino i Zgorzałe. 

Zabudowa sięga 10m od linii brzegowej zbiornika. Wsie Stężyca i Zgorzałe rozbudowują się w 

szybkim tempie. Tylko Stężyca jest częściowo skanalizowana. Ścieki gospodarczo-bytowe 

z terenu nie skanalizowanego wywożone są do mechaniczno–biologiczno-chemicznej 

oczyszczalni w Delowie (ścieki z około 75% miejscowości Stężyca). Odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych jest rzeka Kania (poza zlewnią jeziora). Do jeziora nie są odprowadzane w 

sposób zorganizowany żadne ścieki. Plan miejscowy dla gminy przewiduje ograniczenia na 

zabudowę brzegów akwenu, planowane są nowe inwestycje gminne. W bezpośrednim 

sąsiedztwie linii brzegowej jeziora przebiegają drogi utwardzone. Spływy z dróg nie są 

wprowadzane do jeziora w sposób zorganizowany. Jezioro zostało zagospodarowane 

turystycznie. Znajduje się tu liczna zabudowa prywatnych domów rekreacyjnych, 

całorocznych oraz cztery ośrodki wczasowe (na ponad 200 osób) usytuowane na wschodnim 

brzegu, w rejonie miejscowości Stężyca i Zgorzałe. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone. Jest tu zorganizowane kąpielisko i plaże. Jest to zbiornik typu 

sielawowego. Prowadzona jest w nim gospodarka rybacka, eksploatuje je Spółka z o.o. 

„Radbur” w Somoninie. Prowadzone jest  zarybianie, odbywają się połowy rekreacyjne. 

W okolicy akwenu nie występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne 

z wodami jeziora. Na jeziorze i dopływach nie jest prowadzona sadzowa hodowla ryb. 

W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma zakładów nastawionych na produkcję zwierzęcą 

oraz innych zagrożeń typu składowiska śmieci, składowiska odpadów. W lasach otaczających 

jezioro nie prowadzono nawożenia ani oprysków. Jezioro położone jest na obszarze 

chronionym, który stanowi Kaszubski Park Krajobrazowy. Objęte jest strefą ciszy. Głównym 

źródłem materii biogennej są grunty orne (50% N i P), w nieco mniejszym stopniu opad 

atmosferyczny (41% N i 32% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

672,14 6049,26 201,64 52,9 50,4 49,6 

Lasy  458,81 688,22 45,88 36,1 5,7 11,3 

Łąki  i pastwiska 17,38 52,15 3,48 1,4 0,5 0,8 

Ugory 121,26 363,79 24,25 9,6 3,0 6,0 

Opad atmosferyczny 375,86 4848,58 131,55 - 40,4 32,3 

Suma [kg/rok] 12001,98 406,80 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,108 3,19 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,108 3,19 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest zbiornikiem o bardzo korzystnych warunkach naturalnych, decydujących o jego 

wysokiej odporności na degradację. Zasilają go wody o dobrej jakości fizykochemicznej. Dobrej 

jakości były także wody zbiornika.  Postęp eutrofizacji wód jeziora jest raczej powolny. Od wielu lat 

ich jakość utrzymuje się niezmiennie w II klasie czystości (wg SOJJ). Na przestrzeni lat obserwuje się 

spadek zawartości substancji biogennych, produktywność zbiornika utrzymuje się na zbliżonym 

poziomie. Korzystną zmianą, obserwowaną również na przestrzeni lat, jest wzrost zróżnicowania 

gatunkowego okrzemek, które osiągnęły także przewagę liczebną. Zbocza zbiornika są przeważnie 

strome, trudno dostępne. Stosunkowo duży udział w zlewni bezpośredniej (bufor 1000 m) mają pola 

uprawne i lasy. Brzegi akwenu nie zostały na przeważającej długości przekształcone, a porastające je 

krzewy i drzewa tworzą naturalny bufor ochronny dla jego wód. Zabudowania wsi sięgają 20m od linii 

brzegowej. Miejscowości są tylko częściowo skanalizowane. Ścieki z terenu nie skanalizowanego 

wywożone są do oczyszczalni. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Nie ma też innych 

istotnych źródeł zanieczyszczeń. Jezioro zostało w znacznym stopniu zagospodarowane turystycznie, 

prowadzona jest w nim gospodarka rybacka. Jezioro położone jest na obszarze Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego. Głównym źródłem materii biogennej są grunty orne i opad atmosferyczny.  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu   

1) skanalizowanie pozostałych miejscowości położonych nad jeziorem oraz prawidłowe 

użytkowanie istniejących obecnie zbiorników bezodpływowych (stan techniczny, 

opróżnianie), 

2) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie istniejącego pasa roślinności występującej 

wzdłuż brzegu, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 20 metrów,  

3) przestrzeganie zasad Kodeksu Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej na obszarach gruntów 

rolniczych położonych nad jeziorem, zwłaszcza w zakresie prawidłowego nawożenia, 
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Jezioro  REKOWO  

ID  543 (nr katalogowy 20717) 

ID hydrograficzne  48681532 

 

Lokalizacja: 54o19’49,7’’N, 18o07’33,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     57,48 ha 

Głębokość maks.    11,8 m 

Głębokość średnia    5,6 m 

Objętość     3,316 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   8,7 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to stosunkowo płytki, polimiktyczny zbiornik przepływowy. Jego misa 

charakteryzuje się dość dobrze rozwiniętą linią brzegową, brzegi schodzą łagodnie a dno jest 

słabo urozmaicone, tylko z dwoma zagłębieniami. Sieć hydrologiczna jest słabo rozwinięta, o 

słabym przepływie. Zbiornik zasilają dwa dopływy: spod wsi Łapalice i wypływający spod 

Góry Chochowatki. Odpływ uchodzi do Jez. Białego. Poziom wód jest stabilny, niewielkie 

zmiany wiążą się z porą roku i pogodą. Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, ani 

inne działania, które mają wpływ na poziom wód w jeziorze. W ciągu roku w zbiorniku 

wymieniane jest około 80% wody. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Sposób ukształtowania 

misy jest przyczyną słabej odporności na spływ zanieczyszczeń z terenów bezpośrednio go 

otaczających. Wpływ zlewni na jezioro jest jednak umiarkowany, a przewaga lasów ogranicza 

potencjalny spływ substancji biogennych. Substancje biogenne zdeponowane w osadach 

dennych są w przypadku tego zbiornika w niewielkim stopniu wykorzystywane do produkcji. 

Stan ekologiczny wód zbiornika jest bardzo dobry. Wody charakteryzowały się niskim 

poziomem chlorofilu-a, ich stan fizykochemiczny był dobry: niski poziom azotu i fosforu, 
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dobra przezroczystość wody. Wiosną wody zbiornika były bardzo dobrze wymieszane i 

dotlenione, latem spadek ilości tlenu zaczynał się już na głębokości 2m. Na głębokości 8m 

zawartość tlenu nie przekraczała 1 mg/l. W południowej części zbiornika jakość wód 

przydennych pogarszał zdeponowany w osadach fosfor. Bogaty liczebnie i gatunkowo 

plankton świadczył o równowadze troficznej zbiornika, organizmy były typowe dla wód 

czystych lub miernie zanieczyszczonych. Jezioro zaliczono do II klasy czystości wg SOJJ. W 

okresie letnim wody dopływu spod Łapalic były wysoko obciążone związkami fosforu.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 9,3 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,9 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,4 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 353 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,85 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,055 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,6 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,61 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 80 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,6 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,29 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

W zlewni jeziora (bufor 1000m) przeważają lasy (47%) oraz tereny rolnicze, przy czym 

jest tylko 5% gruntów ornych. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora znajdują się pola 

uprawne, które dochodzą do linii brzegowej, wypasane jest też bydło. W bezpośrednim 

sąsiedztwie linii brzegowej jeziora przebiegają drogi utwardzone. Do jeziora nie są 
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odprowadzane wody z ich odwadniania. Brzegi jeziora nie są przekształcone. Zachowany jest 

naturalny pas ochronny drzew i krzewów. Niewielką część linii brzegowej porasta pas trzcin. 

Brzegi są trudno dostępne, raczej łagodne. W pobliżu jeziora nie ma ferm, tuczarni i innych 

zakładów nastawionych na produkcję zwierzęcą. Jezioro jest w niewielkim stopniu 

użytkowane rekreacyjnie. Nie istnieją tu formy rekreacji zorganizowanej. Nie ma 

agroturystyki, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, kempingów, plaż. Występuje  

jedynie rozproszona indywidualna zabudowa wypoczynkowa (domki). Wg informacji 

uzyskanych w UG Chmielno, część domków rekreacyjnych jest nielegalna w myśl przepisów 

budowlanych. Wg ankiety uzyskanej w UG ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się tu połowy 

rekreacyjne. W okolicy nie występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne 

z wodami jeziora. Ani na jeziorze, ani na dopływach nie jest prowadzona sadzowa hodowla 

ryb. W bezpośrednim otoczeniu jeziora nie występują inne zagrożenia, takie jak składowiska 

śmieci, odpadów. W ostatnim czasie nie prowadzono nawożenia i oprysków okolicznych 

lasów. Jezioro położone jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Objęte jest 

strefą ciszy, wraz o obrzeżem o szerokości 500m. Głównym źródłem azotu jest opad 

atmosferyczny (41%).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

19,26 173,34 5,78 4,6 9,6 6,8 

Lasy  192,79 289,19 19,28 46,6 16,0 22,5 

Łąki  i pastwiska 75,38 226,14 15,08 18,2 12,5 17,6 

Ugory 126,49 379,47 25,30 30,6 20,9 29,6 

Opad atmosferyczny 57,48 741,55 20,12 - 41,0 23,5 

Suma [kg/rok] 1809,68 85,55 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,149 3,15 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,149 3,15 

 

 

Ocena końcowa  

Wpływ warunków hydrologicznych na jezioro jest niewielki. Sieć rzeczna jest słabo 

rozwinięta, o słabym przepływie. Poziom wód akwenu jest stabilny, niewielkie zmiany wiążą 

się z porą roku i pogodą. Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan 

ekologiczny wód zbiornika jest bardzo dobry. Jezioro zaliczono do II klasy czystości wg SOJJ. 

W okresie letnim dopływ spod m-ci Łapalice był wysoko obciążony związkami fosforu. W 

zlewni jeziora przeważają lasy, gruntów ornych jest tylko 5%. W sąsiedztwie jeziora znajdują 

się jednak pola uprawne, które dochodzą do linii brzegowej, wypasane jest też bydło. 

Zachowany jest naturalny pas ochronny drzew i krzewów. Występuje umiarkowana 

roślinność wynurzona. Jezioro jest w niewielkim stopniu użytkowane rekreacyjnie. Do jeziora 

nie są odprowadzane żadne ścieki. Zbiornik jest  zarybiany, odbywają się połowy rekreacyjne. 

W bezpośrednim otoczeniu jeziora nie występują inne istotne zagrożenia dla jakości jego 

wód. Położone jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu wód  

1) uporządkowanie gospodarki ściekowej w rozproszonej zabudowie letniskowej, 

w okresie letnim dopływ spod m-ci Łapalice był wysoko obciążony związkami fosforu, 

2) ochrona strefy brzegowej, zapobieganie dewastacji naturalnej roślinności i brzegów 

jeziora oraz poszerzanie pasa roślinności, zwłaszcza od strony gruntów ornych do 

minimum 15m od linii brzegowej jeziora, 

3) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, a zwłaszcza w pasie 

ochronnym o szerokości 100 m (Załącznik 1). 
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Jezioro  SITNO 

ID  20736 

ID hydrograficzne  486824 

 

Lokalizacja: 54o20’00”N, 18o17’50”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Raduni i Motławy (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

  

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     64,06 ha  

Głębokość maks.    9,0 m  

Głębokość średnia    3,0 m  

Objętość     1953,0  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  8,3 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Wytopiskowe jezioro lobeliowe położone na wschód od Kartuz. Jezioro Sitno to dość 

duże, ale niezbyt głęboki zbiornik o niepełnej stratyfikacji termicznej. Odczyn wody jest 

zbliżony do  neutralnego. Dno piaszczysto-żwirowe. Duże rozległe jezioro z nieregularnym 

przebiegiem linii brzegowej. Ze względu na swój kształt bardzo podatne na mieszanie się 

wód. Proces ten ułatwiają liczne płycizny, w szczególności przy brzegach południowych. 

Przechodzą one w rozległe płaskie tereny łąkowe. Brzegi zachodnie mają wąsko 

ukształtowaną ławicę litoralu. 
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 2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 12,9 II 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2,4 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 8,7 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 145 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 3,49 >II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,038 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,0 3                      

V jez./L [tys.m3/m] 0,56 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,33 4 

Wymiana wody (%) 100 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,2 2 

Zagosp. zlewni bezp. Leśno-rolnicza 2 

Średnia  3,0 

Kategoria III - Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Na podstawie danych monitoringowych stan tego jeziora ocenia się jako dobry.  W jeziorze 

tym tlen występował w całym pionie wody. Także pozostałe parametry nie odbiegają od 

wartości wskazujących na stan co najmniej dobry i są charakterystyczne dla 

zrównoważonych  jezior lobeliowych. Jedynie stężenie azotu jest wyższe. Mała głębokość 

maksymalna i brak stratyfikacji wskazują jednak na podatność tego jeziora na wpływy 

zewnętrzne (kategoria III podatności) i możliwość pogorszenia stanu ekologicznego. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

246,33 2216,97 73,90 21,05 44,64 32,91 

Lasy  565,50 848,25 56,55 48,33 17,08 25,19 

Łąki  i pastwiska 190,48 571,44 38,10 16,28 11,51 16,97 

Środowiska podmokłe       

Ugory 167,80 503,40 33,56 14,34 10,14 14,95 

Zabudowa zwarta       

Opad atmosferyczny 64,06 826,37 22,42 

  

16,64 9,99 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie     

Inne źródła     

Suma [kg/rok] 4966,43 224,53 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,35 7,75 

Ze źródeł punktowych   

Suma [g/m2rok] 0,35 7,75 

 

Zlewnia jeziora Sitno jest niewielka - tylko kilka razy większa od jego powierzchni. Tereny 

zlewni o ukształtowaniu falistym pokrywają w większości lasy i grunty orne. Znajdują się 

w niej zabudowania m. Borowo i m. Sitno oraz domki rekreacyjne nad jeziorem. W zlewni 

jeziora brak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Ładunki fosforu i azotu pochodzą w całości 

ze źródeł przestrzennych, wśród których największy udział mają tereny upraw rolniczych. 

Zwiększeniu tych ładunków może sprzyjać presja na zabudowę brzegów jeziora – obserwuje 

się zabudowę wzdłuż całego  brzegu jeziora. Naturalne lasy i zarośla nadbrzeżne zajmują 

jednak większośc strefy brzegowej. W rejonie tym brak jest kanalizacji, ścieki są 

magazynowane i wywożone do czyszczalni poza zlewnią jeziora. 
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Ocena końcowa  

Jezioro w dobrym stanie ekologicznym, zagrożone jednak przez antropogenną 

degradację obrzeży jeziora i zwiekszony ładunek ze zlewni. Dość wysokie przewodnictwo 

elektrolityczne, zawartość wapnia, twardość wody i tzw. sucha pozostałość, nawiązują do 

wartości charakterystycznych dla typowych jezior eutroficznych. Z drugiej strony widzialność 

krążka Secchi'ego i szereg innych wskaźników nie odbiegają od wartości najczęściej 

spotykanych w grupie jezior lobeliowych. Z tych powodów jezioro to należy zaliczyć do jezior 

lobeliowych zrównoważonych, ale zagrożonych degradacją. 

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Jezioro, wraz z sąsiednimi jeziorami lobeliowymi, znajduje się w Kartuskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu. 

Aby utrzymać dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych poprzez utworzenie buforowej 

strefy ochronnej wokół zbiornika. 

2) w całej zlewni jeziora winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolniczych (załącznik 1). 

3) w obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulacja) w celu ograniczenia możliwości 

rozwoju zakwitów glonów. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy 
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Jezioro  STĘŻYCKIE 

ID  977 (nr katalogowy 20712) 

ID hydrograficzne  4868112 

 

Lokalizacja: 54° 11' 28,083" N 17° 56' 58,120" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     66,82 ha 

Głębokość maks.    11,7m 

Głębokość średnia    3,8 m 

Objętość     2,349 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   15,6 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to płytki, polimiktyczny zbiornik położone w zlewni rzeki Raduni, na wysokości          

162,7m n.p.m. Stanowi ono początek zespołu jezior raduńsko-ostrzyckich, z których wypływa 

rzeka Radunia. Posiada kształt wygiętego łuku i płaskie brzegi. Dno jest słabo zróżnicowane, z 

jednym przegłębieniem w północno-wschodniej części. Poziom wód zbiornika jest stabilny 

(jest zastawka). Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, ani inne działania które mają 

wpływ na poziom wód w jeziorze. Brzegi jeziora nie są przekształcone. Zasilane jest przez 

dwa niewielkie dopływy.  

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest z przyczyn naturalnych bardzo podatne na degradację (III kategoria wg 

SOJJ). Jest to płytki zbiornik, łatwo podlegający ruchom cyrkulacyjnym, o złych cechach 

morfometrycznych. Stan ekologiczny wód był dobry. Wody charakteryzowały się dobrą 

przezroczystością, warstwy przydenne były natlenione, poziom fosforu był niski. W wodzie 

okresowo utrzymywał się podwyższony poziom azotu. Gorszy stan biologiczny i 

fizykochemiczny wody występował latem. Wody były silnie nagrzane w całym przekroju (19 
oC nad dnem). Wystąpił masowy rozwój organizmów planktonowych tzw. „zakwit wody”, 
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znacznie obniżyła się przezroczystość wody i wzrosło stężenie azotu organicznego (ponad 

90% azotu ogólnego). Plankton był zróżnicowany gatunkowo. Wody jeziora zaliczono do II 

klasy wg SOJJ. 

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 16,1 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,3 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 4,1 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) b.d. - 

Azot ogólny (mgN/l) 2,7 > II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,054 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,8 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,47 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,26 3 

Wymiana wody (%) 200 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 6,64 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,85 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Otoczenie jeziora (bufor 1000m) stanowią głównie grunty orne, które zajmują 60% 

powierzchni. Ponad 32% powierzchni zlewni zajmują lasy. Grunty orne i użytki zielone 

znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Nad jeziorem znajdują się trzy wsie: 

Stężyca, Pypkowo i Zrębowo. Ich zabudowa dochodzi bezpośrednio do linii brzegowej. Są 

one częściowo skanalizowane. Ścieki bytowo-gospodarcze trafiają do oczyszczalni w Delowie. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kania (poza zlewnią jeziora). Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki. Został uchwalony dla gminy miejscowy plan zagospodarowania. 
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Zostały w nim sprecyzowane ograniczenia dotyczące zabudowy nad jeziorem (odległość 

zabudowy stałej 100m od brzegu). Nad jeziorem nie są planowane inwestycje gminne. 

W bezpośrednim sąsiedztwie akwenu znajdują się drogi asfaltowe. Jezioro jest słabo 

użytkowane rekreacyjnie, nie rozwinęła się tu rekreacja masowa (brak ośrodków 

wczasowych, pól biwakowych, prywatnych domków letniskowych, gospodarstw 

agroturystycznych). Plaże są dzikie i rozproszone. W pobliżu jeziora nie ma zakładów 

nastawionych na produkcję zwierzęcą. Nie występują także żadne inne istotne zagrożenia. 

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy 

rekreacyjne. W okolicy jeziora nie występują stawy rybne, które mają połączenia 

hydrologiczne z wodami jeziora. Na jeziorze i dopływach nie jest prowadzona sadzowa 

hodowla ryb. Na terenach leśnych nie prowadzono oprysków pestycydami. Brzegi są łatwo 

dostępne, łagodne. Wysokość skarp osiąga 6m wysokości. Wokół jeziora zachowane są 

naturalne bufory ochronne w postaci drzew i krzewów. Przybrzeżny pas wody porasta 

trzcina. Jezioro znajduje się na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i Natura 2000. 

Objęte jest ono strefą ciszy. Wody dopływów były dobrej jakości. Materia biogenna 

zasilająca wody jeziora pochodzi w 70% ze spływu powierzchniowego z pobliskich gruntów 

ornych. 

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

339,64 3056,76 101,89 
59,5 

 

70,5 

 

66,5 

 

Lasy  183,16 274,74 18,32 32,1 6,3 12,0 

Ugory 48,12 144,35 9,62 8,4 3,3 6,3 

Opad atmosferyczny 66,82 861,94 23,39 - 19,9 15,3 

Suma [kg/rok] 4337,79 153,22 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,229 6,49 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,229 6,49 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest z przyczyn naturalnych bardzo podatne na degradację (III kategoria wg 

SOJJ). Jest to płytki zbiornik, łatwo podlegający ruchom cyrkulacyjnym, o złych cechach 

morfometrycznych. Stan ekologiczny wód był dobry. W wodzie okresowo utrzymywał się 

podwyższony poziom azotu. Gorszy stan biologiczny i fizykochemiczny wody występował 

latem. Wystąpił masowy rozwój organizmów planktonowych tzw. „zakwit wody”, znacznie 

obniżyła się przezroczystość wody i wzrosło stężenie azotu organicznego (ponad 90% azotu 

ogólnego). Plankton był zróżnicowany gatunkowo. Otoczenie jeziora stanowią głównie 

grunty orne, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Zabudowa 

wiejska dochodzą bezpośrednio do linii brzegowej. Wsie są tylko częściowo skanalizowane. 

Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. W miejscowym planie zagospodarowania 

zostały sprecyzowane ograniczenia dotyczące zabudowy nad jeziorem. Jezioro jest słabo 

użytkowane rekreacyjnie. Nie  występują żadne inne istotne zagrożenia. Prowadzona jest 

gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. Wokół jeziora 

zachowane są naturalne bufory ochronne w postaci drzew i krzewów. Przybrzeżny pas wody 

porasta trzcina. Jezioro znajduje się na obszarze chronionym. Wody zasilające zbiornik były 

dobrej jakości. Źródłem materii biogennej jest spływ powierzchniowy z pobliskich gruntów 

ornych.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu    

1) pełne skanalizowanie wsi Stężyca, kontrola szczelności i eksploatacji zbiorników na 

ścieki     

2) zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów (Załącznik 1) 

4) Utrzymanie lub nasadzenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości 15m 

na odcinkach linii brzegowej, gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora,  

5) ochrona strefy brzegowej: zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności.              
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Jezioro  TUCHOMSKIE  

ID  181 (nr katalogowy 20742) 

ID hydrograficzne  4868419 

 

Lokalizacja: 52o25’46,7’’N, 18o21’52,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Radunia i Motława (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     133,35 ha 

Głębokość maks.    8,0 m 

Głębokość średnia    2,8 m 

Objętość     3,802 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   35,4 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to dość duży, płytki zbiornik przepływowy, o nieregularnie wydłużonym kształcie i 

dobrze rozwiniętej linii brzegowej, z dużymi, osłoniętymi zatokami. Izobaty głębokości są 

rozmieszczone rzadko. Piaszczyste dno, o piaszczysto-torfowych obrzeżach, jest stosunkowo 

równe. Występuje tu kilka małych zagłębień o dość dużej miąższości zamulenia (20 do 60 

cm). Stoki misy są łagodnie nachylone. Zasila go kilka dopływów z okolicznych łąk i jezior: 

Kczewskiego, Orzechowo i Kielno. Odpływ stanowi rzeka Strzelenka. Poziom wód jeziora jest 

stabilny. Incydentalnie obserwowane są naturalne zmiany poziomu wód zależne od pór roku 

i warunków pogodowych. Nie prowadzi się poboru wód podziemnych, ani innych działań, 

które mogą powodować zmianę poziomu wód jeziora.  

 

2. Ocena jakościowa  

Na podstawie cech morfometrycznych, hydrograficznych i zlewniowych jezioro 

zostało ocenione jako ekstremalnie podatne na degradację - poza kategorią (wg SOJJ). 

Związana z naturalnym kształtem misy niska chłonność zanieczyszczeń spływających z 

obszaru zlewni, brak stratyfikacji wód oraz dostępność substancji biogennych do produkcji 

biologicznej rzutują na bardzo wysoką podatność zbiornika na degradację. Znaczna przewaga 

gruntów ornych w bezpośrednim otoczeniu jeziora stwarza dodatkowo możliwość większego 

spływu biogenów do jego wód. Zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku 
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obszarowego i zasilania zbiornika (wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Wody dopływów z jezior 

Kczewskie i Kielno były w okresie letnim wysoko obciążone fosforem. Stan ekologiczny wód 

jeziora jest zły (III klasa wg SOJJ): wysokie stężenie chlorofilu-a, niska przezroczystość wody i 

zawyżony poziom fosforu. Znacznie gorszą jakością charakteryzowały się wody w okresie 

letnim; notowano ponad dwukrotnie wyższy poziom chlorofilu-a i biogenów, znacznie spadła 

przezroczystość wody. Wody zbiornika były bardzo dobrze natlenione w całym okresie 

badań. Skład i liczebność planktonu świadczyły o umiarkowanej trofii, z tendencją do jej 

pogarszania. Występujące organizmy były typowe dla wód miernie zanieczyszczonych z 

grupy β-mezosaprobowej. Względną równowagę troficzną potwierdzał także skład 

zooplanktonu. Latem obserwowano intensywny rozwój fitoplanktonu, masowo rozwinęły się 

sinice i okrzemki. Dno zbiornika miało charakter mulisty o zapachu gnilnym.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 84,5 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,6 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 9,3 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 248 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,67 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,14 > II 

 Stan jeziora zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,8 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,52 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,35 4 

Wymiana wody (%) 180 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 9,3 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,29 

poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 26,3 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,95 1 

Spadek zlewni 15,3 2 

Obszary bezodpływowe 60,1  

Typ geologiczny zlewni piaszczysto-gliniasta 

z torfem 

0 

Typ użytkowania zlewni rolnicza z zabudową 3 

Średnia  1,6 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnię jeziora (bufor 1000 m) stanowią w 32% pola uprawne (grunty V klasy), lasy 

zajmują zaledwie 17% jej obszaru. Pola znajdują się w odległości 100-150 m od linii 

brzegowej. Brzegi jeziora nie są przekształcone. Są łagodne, łatwo dostępne, porośnięte 

pasem drzew i krzewów tworzących naturalny bufor ochronny. Słabo rozwinięta wodna 

roślinność wynurzona występuje wąskimi pasami do głębokości 1,5 m. Zajmuje ona około 

38% długości linii brzegowej. Praktycznie stanowią ją dwa gatunki: trzcina pospolita i sitowie 

jeziorne. Roślinność zanurzona występuje do głębokości 4 m  i obejmuje 30% powierzchni 

wody. Są to głównie: rogatek, moczarka i rdestnice. Na wschodnim brzegu, w rejonie 

odpływu Strzelenki, znajduje się wieś Tuchomek, na przeciwległym brzegu miejscowość 

Warzenko. Ponadto, w bezpośrednim otoczeniu jeziora znajdują się luźno rozmieszczone 

gospodarstwa rolne. Zabudowania znajdują się w odległości 20 m od brzegu. Na północnym 

brzegu jeziora znajduje się kilka gospodarstw prowadzących intensywniejszy chów zwierząt 

(drób i bydło).  Miejscowości nie są skanalizowane. Ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone 

są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do mechaniczno-biologicznej 

ze wspomaganiem chemicznym oczyszczalni ścieków w Kielnie. Oczyszczone ścieki z OŚ w  

Kielnie są wprowadzane 1,5 km powyżej jeziora Tuchomskiego do dopływu z Jez. Kielno.  Jest 

to zbiornik typu karasiowo-linowego, w którym prowadzona jest gospodarka rybacka, jezioro 

jest zarybianie, mają miejsce odłowy rekreacyjne. Zbiornik jest zagospodarowany 

turystycznie. Znajdują się tu liczne skupiska domków prywatnych, ośrodek wypoczynkowy 

w Tuchomiu, kemping i gospodarstwa agroturystyczne. Ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych. W bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jeziora przebiegają drogi 

utwardzone, są one odwadniane do jeziora. Nie ma istotnych źródeł zanieczyszczeń takich 
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jak: składowiska odpadów, śmieci itp. Nie został uchwalony plan miejscowy dla gminy. 

Głównym źródłem zewnętrznym fosforu są tereny rolnicze i oczyszczalnia 

w Kielnie. Jezioro, z racji swoich cech morfologicznych, należy do grupy zbiorników, dla 

których ingerencja pogarszająca warunki zlewniowe może szybko doprowadzić do wzrostu 

tempa eutrofizacji.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

242,37 2181,36 72,71 31,6 37,1 25,5 

Lasy  133,92 200,88 13,93 17,5 3,4  4,9 

Łąki  i pastwiska 94,19 282,57 18,84 12,3 4,8 6,6 

Ugory 296,85 890,55 59,37 38,7 15,1 20,8 

Opad atmosferyczny 133,35 1720,23 46,67 - 29,2 16,3 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnie 608,91 73,94 - 10,3 25,9 

Suma [kg/rok] 5884,5 285,46 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,159 3,95 

Ze źródeł punktowych 0,055 0,46 

Suma [g/m2rok] 0,214 4,41 

 

Ocena końcowa 

Stan ekologiczny wód jeziora jest zły. Jest ono ekstremalnie podatne na degradację. 

Jego zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania 

zbiornika. Grunty orne znajdują się w dość dużej odległości 100-150 m od linii brzegowej. 

Brzeg porośnięty jest pasem drzew i krzewów, tworzących bufor ochronny. Potencjalnym 

zagrożeniem dla stanu wód zbiornika są zabudowania wiejskie i intensywne wykorzystanie 

rekreacyjne zbiornika, brak kanalizacji i zrzut ścieków z oczyszczalni komunalnej. 

Zabudowania wiejskie są wprawdzie skoncentrowane głównie w rejonie odpływu, jednak w 

odległości 20 m od brzegu. Zagospodarowanie turystyczne stanowią liczne skupiska domków 
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prywatnych, ośrodek wypoczynkowy, kemping i gospodarstwa agroturystyczne. Ścieki 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni, skąd po 

oczyszczeniu wprowadzane są 1,5 km ciekiem do jeziora. Wody zasilające zbiornik były w 

okresie letnim wysoko obciążone fosforem. W pobliżu jeziora nie ma innych istotnych źródeł 

zanieczyszczeń takich jak: fermy, składowiska odpadów, śmieci itp. Prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Dotychczas nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania dla 

gminy.  

 

Geosystem jeziora, którego naturalne warunki są niekorzystne dla jakości trofii wód. Cechy 

naturalne zlewni sprzyjają spływom obszarowym, a samo jezioro jest w dużym stopniu 

podatne na wpływy z zewnątrz. W efekcie następuje szybka eutrofizacja wód jeziornych. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu wód 

1) wskazane rozpatrzenie możliwości rekultywacji,  

2) zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z Oczyszczalni w Kielnie,  

3) Wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej.     

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

10-15 lat  



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1147 

 

  

Jezioro  ZDUŃSKIE  

ID  20706 

ID hydrograficzne  2997211 

 

Lokalizacja: 54°01’54”N 18°36’02”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Raduni i Motławy (GD07), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     55,83 ha 

Głębokość maks.    12 m 

Głębokość średnia    4 m 

Objętość      2445,7 m 

Powierzchnia zlewni całkowitej  16,64 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Zduńskie jest przepływowym jeziorem na rzece Szpęgawie (zgodnie z MPHP 

na cieku Kanał Młyński). Kształt jeziora jest wydłużony z północnego zachodu na południowy 

wschód – jego długość około 3 km, zaś szerokość do 400 metrów. Jest stosunkowo płytkim 

jeziorem, jego średnia głębokość wynosi ok.4metrów, zaś maksymalna 12 metrów. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Zduńskiego. Zgodnie 

z informacją Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim woda w jeziorze jest mętna. 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,0 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,43 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 7,0 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

443,13 3988,21 132,94 29,38 60,82 48,21 

Lasy  785,84 1178,76 78,58 52,10 17,98 28,50 

Łąki  i pastwiska 223,39 670,17 44,68 14,81 10,22 16,20 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 55,83 720,24 19,54 

 

10,98 7,09 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 6557,37 275,74 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,49 11,74 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,49 11,74 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – 52%. Ggrunty orne 

z zabudową rozproszoną pokrywają około 30% jej powierzchni. Grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 61% azotu oraz 48% fosforu.  

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie korzystniejsze. 

Prawie całą pokrywają lasy, mniej niż 1% to złożone systemy upraw i działek. 

W pobliże południowego brzegu jeziora dochodzą zabudowania wsi Zduny, jednak na bardzo 

niewielkim odcinku. 

Jezioro nie jest intensywnie użytkowane rekreacyjnie, występują tutaj jedynie plaże oraz 

jedno pole namiotowe. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, brak 

również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  

 

Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Zduńskiego. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora 

może spełniać wymagania stanu dobrego. Zdecydowanie korzystne jest tutaj 

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej jeziora – stanowiące jego ochronę przed wpływami  

zewnątrz. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
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Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f)    Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu.   

Nie dotyczy. 
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Zbiornik GOSZYŃSKI  

ID  40079 

ID hydrograficzne - 486873 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Raduni i Motławy (GD07), bezpośrednio na rzece Raduni, w obszarze 

RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie 

pomorskim.  

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik Goszyński powstał w 1910 roku w wyniku piętrzenia wód rzeki Radunii. 

Służy on  jako zbiornik energetyczny Elektrowni Wodnej w Straszynie, jak również do celów 

zaopatrzenia ludności Gdańska w wodę (ustanowiona strefa ochronna dla ujęcia).  

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik Goszyński powstał w wyniku usytuowania na rzece Raduni zapory ziemnej. 

Piętrzenie wody w zbiorniku odbywa się do rzędnych: NPP 41,2 m n.p.m., powodziowy PP 

42 m n.p.m.. Powierzchnia zbiornika przy NPP wynosi 68 ha, objętość 1,8 mln m3. 

Powierzchnia zlewni całkowitej zbiornika Goszyńskiego jest równa 775,24 km2, a długość linii 

brzegowej zbiornika 7,4 km. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego stanu 

ekologicznego. Ze względu na ujęcie wód dla miasta Gdańska, prowadzony jest monitoring 

wód rzeki Raduni w punkcie pomiarowym: czerpnia ujęcia wody pitnej „Straszyn”. Przy 

ocenie stanu wód zbiornika posiłkowano się również monitoringiem wód rzeki powyżej 

zbiornika. 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Radunia od Strzelenki do Kanału Raduńskiego, w obrębie której 

zlokalizowany jest Zb. Goszyński, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany z uwagi na brak 

monitoringu w odpowiednim zakresie. 
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 2,65 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,2 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 431,1 4 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów  

<60% gruntów ornych 
2 

Średnia  3,5 

Poza kategorią – Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika  

(wsp. Ohlego) 
8,9 0 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni Leśno-rolnicza 1 

Średnia  1,3 

Grupa 2 – Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika 

nie określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność 

zbiornika na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. 

Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością 

dostarczania ładunku.  

Przy ocenie jakości wód zbiornika posiłkowano się oceną jakości wód rzeki Raduni, zasilającej 

zbiornik. Rzekę badano zarówno powyżej jak i poniżej zbiornika, w latach 2002-2006. Stan 

czystości rzeki w omawianych punktach pomiarowych zawierał się w klasie II w latach 2002-

2003 (o czym decydowały wskaźniki: fosfor ogólny i chlorofil ‘a’ – zarówno w roku 2002 jak 

i 2003, powyżej oraz poniżej zbiornika), oraz w klasie III w latach 2004-2006. W roku 2004 o 

klasie czystości wód decydowały wskaźniki: azot ogólny, fosforany oraz wskaźniki biologiczne 

i mikrobiologiczne dla punktu powyżej zbiornika oraz barwa i zawartość tlenu 

rozpuszczonego dla punktu poniżej zbiornika.  W roku 2005 za klasę czystości odpowiadały 

wskaźniki biologiczne oraz mikrobiologiczne dla punktu powyżej zbiornika, oraz barwa 

i nasycenie tlenem dla punktu usytuowanego poniżej zbiornika. W punkcie pomiarowym 
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zlokalizowanym powyżej zbiornika w roku 2006 klasa czystości była zależna od wartości 

wskaźników biologicznych oraz mikrobiologicznych. 

Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na dobrą jakość 

wód zbiornika.  

 

5. Ocena zlewniowa  

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami 

powstającymi w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do zbiornika z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
24358,31 219224,79 7307,49 31,5 64 44 

Lasy  23567,98 35351,97 2356,80 30,5 10 14 

Łąki  i pastwiska 11650,79 34952,37 2330,16 15,1 10 14 

Środowiska podmokłe 55,41 83,1 5,5 0,1 0,02 0,03 

Ugory 14187,51 42562,53 2837,50 18,4 12,3 16,9 

Zabudowa zwarta 259,51 1 557,06 233,56 0,3 0,5 1,4 

Opad atmosferyczny 67,63 872,36 23,67 

 

0,3 0,1 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 10112,33 1647,83 3 10 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 344717 16743 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  22,32 494,79 

Ze źródeł punktowych 2,44 14,95 

Suma [g/m2rok] 24,76 509,75 

 

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej (31,5%), znaczący jest również udział terenów leśnych (30,5%), 

ugorów (18,4%) oraz łąk i pastwisk (15,1%). Największa ilość N i P generowana przez zlewnię 

pochodzi ze terenów rolniczych (64% N i 44% P). Znaczący jest również ładunek pochodzący 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1154 

 

z terenów leśnych (10% N i 14% P), łąk i pastwisk (10% N i 14% P) oraz ze źródeł punktowych 

(3% N i 10% P). W całej zlewni udział terenów o zabudowie zwartej jest niewielki i wynosi 

0,3%. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują tereny leśne oraz 

rolnicze. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni obecnych jest 

trzech użytkowników odprowadzających ścieki komunalne bądź bytowo-gospodarcze. 

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowane są 3 ujęcia wód powierzchniowych oraz 19 ujęć 

wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika występują liczne ekosystemy od wód zależne, tj. mokradła na glebach 

mineralnych, torfowiska niskie i wysokie, niepowiązane bezpośrednio ze zbiornikiem. 

Ekosystemy te zostały określone jako zagrożone w różnym stopniu, głównie ze strony 

urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji azotu oraz intensywnej gospodarki użytkami 

zielonymi. 

W zlewni zbiornika występują obszary Natura 2000: SOO – Hopowo, Jar rzeki Raduni; 

proponowane – Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego.  

 

Ocena końcowa (podsumowująca):  

Ze względu na brak danych monitoringowych oceny stanu ekologicznego 

nie przeprowadzono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik 

jest ekstremalnie podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania 

ładunku zanieczyszczeń.  

Monitoring rzeki Raduni, zasilającej zbiornik, wskazuje na II (2002-2003) oraz III (2004-2006) 

klasę czystości jej wód.  

Posiłkując się ankietyzacją przeprowadzoną dla potrzeb niniejszego projektu, zbiornik należy 

uznać za niezagrożony degradacją. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego zbiornik, jednak w związku 

ze znacznym zagospodarowaniem zlewni poprzez luźną zabudowę i obszary użytkowane 

rolniczo oraz ich największym udziałem w generowaniu ładunków N i P, należy wprowadzić 

dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych, jednak z uwagi na brak 

informacji o faktycznym stanie wód zbiornika, konieczne wydaje się przeprowadzenie badań 

monitoringowych zbiornika. 
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7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Ze względu na znaczny ładunek zanieczyszczeń pochodzący z obszarów użytkowanych 

rolniczo w zlewni Zbiornika Goszyńskiego, myśląc o ochronie jego zasobów, służących 

również do zaopatrzenia ludności miasta Gdańska, celowym byłoby wprowadzenie na 

terenie zlewni zbiornika następujących warunków korzystania z wód: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej zbiornika Goszyńskiego, tj. w zlewni 

zbiornika znajdującej się w promieniu 1000 m od jego brzegów, w zakresie.: 

a) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy wykonywać bilanse 

azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie 

roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania oraz 

opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych; 

b) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy prowadzić rejestr 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych; 

c) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni bezpośredniej zbiornika; 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania; 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe; 

f)   Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

bezpośredniej zbiornika; 

g) Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony. 

 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu.  

Nie dotyczy. 
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Zbiornik KOLBUDY DOLNE 

ID  40057 

ID hydrograficzne - 486857 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Raduni i Motławy (GD07), bezpośrednio na rzece Raduni, w obszarze 

RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie 

pomorskim.  

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik Kolbudy Dolne powstał jako zbiornik zasilający Elektrownię Wodną Bielkowo, 

powstałej w 1925 roku, która jest drugą z kolei elektrownią wodną kaskady Raduni. 

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik powstał przez obwałowanie naturalnego zagłębienia terenu czterema 

groblami ziemnymi. Zbiornik połączony jest kanałem derywacyjnym z położonym powyżej 

zbiornikiem Kolbudy I. Zbiornik ma charakter przepływowy. Charakterystyczne poziomy 

piętrzenia: 

− normalny poziom piętrzenia: 86 m. n.p.m., 

− powodziowy poziom piętrzenia: 86,3 m. n.p.m., 

− minimalny poziom piętrzenia 83,25 m. n.p.m. 

Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia wynosi 48 ha, objętość 1,1 mln 

m3. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 677,6 km2, a długość linii brzegowej 4,9 km. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego stanu 

ekologicznego. Przy określeniu stanu wód zbiornika posiłkowano się monitoringiem rzeki 

Raduni w punktach pomiarowych zlokalizowanych powyżej i poniżej zbiornika. 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Radunia od Strzelenki do Kanału Raduńskiego, w obrębie której 

zlokalizowany jest Zb. Kolbudy Dolne, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany z uwagi 

na brak monitoringu w odpowiednim zakresie. 
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 2,32 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,2 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 609,3 4 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów  

<60% gruntów ornych 
2 

Średnia  3,5 

Kategoria IV – Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
3,3 0 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni 

Brak formy 

zagospodarowania 

zlewni wg Bajkiewicz-

Grabowskiej 

- 

Średnia  1,5 

Grupa 3 – Zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania zbiornika 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika nie 

określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność zbiornika 

na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. Zbiornik jest 

ekstremalnie podatny na degradację o zlewni ze średnią możliwością uruchamiania ładunku. 

Monitoring rzeki Raduni prowadzony w latach 2002-2006, wskazuje na II klasę czystości jej 

wód w latach 2002-2003, oraz III klasę w latach 2004-2006. W latach 2002-2003 badano 

próbki wód pobierane w punkcie pomiarowym zlokalizowanym zarówno powyżej (II klasa) 

jak i poniżej zbiornika (II klasa). Wskaźniki decydujące o klasie czystości wód powyżej jak i 

poniżej zbiornika to fosfor ogólny, azot azotynowy, chlorofil ‘a’ oraz miano coli typu 

fekalnego. W latach 2004-2006 monitoring prowadzono jedynie poniżej zbiornika (Bielkowo -

kanał poniżej zbiornika Kolbudy). O III klasie czystości wód rzeki Raduni poniżej zbiornika 

Kolbudy Dolne decydowały głównie wskaźniki biologiczne oraz mikrobiologiczne, a w roku 

2004 również azot ogólny Kjeldahla oraz fosforany. 
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Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na dobrą jakość 

wód zbiornika.  

 

5. Ocena zlewniowa  

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami 

powstającymi w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się dozbiornika z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
21853,90 196685,12 6556,17 32,4 64 44 

Lasy  18448,98 27673,47 1844,90 27,3 9 12 

Łąki  i pastwiska 10418,53 31255,60 2083,71 15,4 10 14 

Środowiska podmokłe 55,41 83,1 5,5 0,1 0 0 

Ugory 13418,52 40255,55 2683,70 19,9 13 18 

Zabudowa zwarta 248,68 1 492,09 223,81 0,4 0,5 1,5 

Opad atmosferyczny 47,76 616,06 16,71 

 

0 0,1 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 10112,33 1647,83 3 11 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 308173 15062 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  28,09 624,13 

Ze źródeł punktowych 3,45 21,17 

Suma [g/m2rok] 31,54 645,30 

 

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej (32,4%), znaczący jest również udział terenów leśnych (27,3%), 

ugorów (19,9%) oraz łąk i pastwisk (15,4%). Największa ilość N i P generowana przez zlewnię 

pochodzi ze terenów rolniczych (64% N i 44% P). Znaczący jest również ładunek pochodzący 

z ugorów (13% N i 18% P), łąk i pastwisk (10% N i 14% P) oraz z terenów leśnych (10% N 

i 14% P). W całej zlewni udział terenów o zabudowie zwartej jest niewielki i wynosi 0,4%. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują głównie tereny o zabudowie 

luźnej, grunty orne oraz ugory. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni obecnych jest 

trzech użytkowników odprowadzających ścieki komunalne bądź bytowo-gospodarcze. 

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowane są 3 ujęcia wód powierzchniowych oraz 19 ujęć 

wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika występują liczne ekosystemy od wód zależne, tj. mokradła na glebach 

mineralnych, torfowiska niskie i wysokie, niepowiązane bezpośrednio ze zbiornikiem. 

Ekosystemy te zostały określone jako zagrożone w różnym stopniu, głównie ze strony 

urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji azotu oraz intensywnej gospodarki użytkami 

zielonymi. 

W zlewni zbiornika występują obszary Natura 2000: SOO – Hopowo, Jar rzeki Raduni, Dolina 

Reknicy; proponowane – Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego.  

 

Ocena końcowa (podsumowująca):  

Ze względu na brak danych monitoringowych oceny stanu ekologicznego 

nie przeprowadzono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik 

jest ekstremalnie podatny na degradację o zlewni ze średnią możliwością dostarczania 

ładunku zanieczyszczeń.  

Monitoring wód rzeki Raduni przeprowadzono w latach 2002-2006. W punkcie pomiarowym 

zlokalizowanym powyżej zbiornika Kolbudy Dolne prowadzony był jedynie w latach 2004-

2003 i wskazywał na II klasę czystości tych wód, w tych samych latach II klasę osiągnęły wody 

rzeki na całym jej biegu. W roku 2004 obserwujemy spadek jakości wód rzeki do III klasy 

czystości. 

Posiłkując się ankietyzacją przeprowadzoną dla potrzeb niniejszego projektu, zbiornik należy 

uznać za niezagrożony degradacją.  

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego zbiornik, jednak w związku 

ze znacznym zagospodarowaniem zlewni poprzez luźną zabudowę i obszary użytkowane 

rolniczo oraz ich największym udziałem w generowaniu ładunków N i P, należy wprowadzić 

dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych, jednak z uwagi na brak 

informacji o faktycznym stanie wód zbiornika, konieczne wydaje się przeprowadzenie badań 

monitoringowych zbiornika. 
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7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Ze względu na znaczny ładunek zanieczyszczeń pochodzący z obszarów użytkowanych 

rolniczo w zlewni Zbiornika Kolbudy Dolne celowym byłoby wprowadzenie na terenie zlewni 

zbiornika następujących warunków korzystania z wód: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej zbiornika Kolbudy Dolne, tj. w zlewni 

zbiornika znajdującej się w promieniu 1000 m od jego brzegów, w zakresie pkt.: 

a) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy wykonywać bilanse 

azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie 

roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania oraz 

opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych; 

b) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy prowadzić rejestr 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych. 

 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 
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Zbiornik ŁAPINO 

ID  44801 

ID hydrograficzne - 486855 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Raduni i Motławy (GD07), bezpośrednio na rzece Raduni, w obszarze 

RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie 

pomorskim.  

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik utworzono do celów energetycznych Elektrowni Wodnej Łapino, oddanej 

do użytku w 1927 roku. 

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik utworzono przez spiętrzenie zaporą ziemną wód rzeki Raduni do rzędnej 

99,8 m n.p.m. (objętość przy Max PP 1,5 mln m3) w 34,8 kilometrze jej biegu. 

Ten przepływowy zbiornik usytuowany jest w naturalnej dolinie Raduni, a jego powierzchnia 

w warunkach normalnych wynosi 29 ha. Długość linii brzegowej wynosi 3,9 km, 

a powierzchnia zlewni całkowitej 674,2 km2. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego stanu 

ekologicznego. Prowadzono monitoring wód rzeki Raduni zasilającej zbiornik, jednak jedynie 

poniżej zbiornika. 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Radunia od Strzelenki do Kanału Raduńskiego, w obrębie której 

zlokalizowany jest Zb. Łapino, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany z uwagi na brak 

monitoringu w odpowiednim zakresie. 
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. średnia 5,34 2 

V jez./L 0,4 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera 435,2 4 

Zagosp. zlewni bezp. 
<60% lasów  

<60% gruntów ornych 
2 

Średnia  3 

Kategoria III – Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
15,6 1 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni leśna 0 

Średnia  1,3 

Grupa 2 – Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika 

nie określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność 

zbiornika na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. 

Zbiornik jest bardzo podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania 

ładunku.  

Monitoring rzeki Raduni w punkcie pomiarowym zlokalizowanym poniżej zbiornika 

prowadzony w latach 2002 oraz 2003, wskazywał na II klasę czystości jej wód. Wskaźniki 

decydujące o klasie czystości wód to: fosfor ogólny, azot azotynowy, chlorofil ‘a’ oraz miano 

coli typu fekalnego. Również II klasę czystości wykazywały wody rzeki Raduni na całym jej 

biegu. W latach 2004-2006 ogólny stan wód rzeki Raduni wskazywał na jej III klasę czystości. 

Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na dobrą jakość 

wód zbiornika.  
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5. Ocena zlewniowa  

 

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami 

powstającymi w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do zbiornika z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
21730,89 195578,03 6519,27 32,3 64 43 

Lasy  18324,92 27487,39 1832,49 27,3 9 12 

Łąki  i pastwiska 10417,09 31251,26 2083,42 15,5 10 14 

Środowiska podmokłe 55,41 83,1 5,5 0,1 0 0 

Ugory 13407,45 40222,36 2681,49 20,0 13 18 

Zabudowa zwarta 248,68 1 492,09 223,81 0,4 0,5 1,5 

Opad atmosferyczny 29,28 377,74 10,25 

 

0,1 0,1 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 10112,33 1647,83 3 11 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 306604 15004 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika  ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  45,61 1012,54 

Ze źródeł punktowych 5,63 34,53 

Suma [g/m2rok] 51,24 1047,08 

 

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej (32,3%), znaczący jest również udział terenów leśnych (27,3%), 

ugorów (20%) oraz łąk i pastwisk (15,5%). Największa ilość N i P generowana przez zlewnię 

pochodzi ze terenów rolniczych (64% N i 43% P). Znaczący jest również ładunek pochodzący 

z ugorów (13% N i 18% P), łąk i pastwisk (10% N i 14% P) oraz terenów leśnych (9% N i 12% 

P). W całej zlewni udział terenów o zabudowie zwartej jest niewielki i wynosi 0,4%. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują łąki i pastwiska oraz tereny 

leśne. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni obecnych jest 

trzech użytkowników odprowadzających ścieki komunalne bądź bytowo-gospodarcze. 

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowane są 3 ujęcia wód powierzchniowych oraz 19 ujęć 

wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika występują liczne ekosystemy od wód zależne, tj. mokradła na glebach 

mineralnych, torfowiska niskie i wysokie, niepowiązane bezpośrednio ze zbiornikiem. 

Ekosystemy te zostały określone jako zagrożone w różnym stopniu, głównie ze strony 

urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji azotu oraz intensywnej gospodarki użytkami 

zielonymi. 

W zlewni zbiornika występują obszary Natura 2000: SOO – Hopowo, Jar rzeki Raduni, Dolina 

Reknicy; proponowane – Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego.  

 

Ocena końcowa (podsumowująca):  

Ze względu na brak danych monitoringowych oceny stanu ekologicznego 

nie przeprowadzono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik 

jest bardzo podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania ładunku 

zanieczyszczeń.  

Monitoring rzeki Raduni, na której zlokalizowany jest zbiornik, wskazuje na II (2002-2003) 

klasę czystości jej wód w punkcie pomiarowym położonym poniżej zbiornika, jak również na 

całym biegu rzeki. W latach 2004-2006 ogólny stan czystości wód rzeki uległ pogorzeniu do III 

klasy. 

Posiłkując się ankietyzacją przeprowadzoną dla potrzeb niniejszego projektu, zbiornik należy 

uznać za niezagrożony degradacją. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego zbiornik, jednak w związku 

ze znacznym zagospodarowaniem zlewni poprzez luźną zabudowę i obszary użytkowane 

rolniczo oraz ich największym udziałem w generowaniu ładunków N i P, należy wprowadzić 

dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych, jednak z uwagi na brak 

informacji o faktycznym stanie wód zbiornika, konieczne wydaje się przeprowadzenie badań 

monitoringowych zbiornika. 
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7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Ze względu na znaczny ładunek zanieczyszczeń pochodzący z obszarów użytkowanych 

rolniczo w zlewni Zbiornika Łapino, myśląc o ochronie zasobów wodnych zbiornika, celowym 

byłoby wprowadzenie na terenie zlewni zbiornika następujących warunków korzystania z 

wód: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej zbiornika Łapino, tj. w zlewni zbiornika 

znajdującej się w promieniu 1000 m od jego brzegów, w zakresie pkt.: 

a) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy wykonywać bilanse 

azotu w gospodarstwie, uwzględniające zawartość azotu w glebie, zapotrzebowanie 

roślin na ten składnik oraz inne możliwe źródła jego dostarczania oraz 

opracowywać na tej podstawie plany nawożenia dla poszczególnych pól w 

gospodarstwie. Konieczne jest przechowywanie w/w dokumentacji dla celów 

kontrolnych; 

b) Na terenach użytkowanych rolniczo w zlewni zbiornika należy prowadzić rejestr 

wykonanych zabiegów agrotechnicznych oraz ilości i rodzajów zastosowanych 

nawozów na poszczególnych polach w gospodarstwie. Konieczne jest 

przechowywanie przedmiotowej dokumentacji dla celów kontrolnych; 

c) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w zlewni bezpośredniej zbiornika; 

d) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania; 

e) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe; 

f)    Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

bezpośredniej zbiornika; 

g) Konieczność stosowania zmianowania roślin, uwzględniającego tzw. zielone pola, 

rośliny wieloletnie oraz poplony i międzyplony. 

 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  BORUJA DUŻA 

ID  20987 

ID hydrograficzne  472241 

 

Lokalizacja: 54o05’34”N, 17o26’25”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupi (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     63,57 ha  

Głębokość maks.    10,3 m  

Głębokość średnia    5,1  m  

Objętość     3335,1  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  3,5 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro rynnowe malowniczo położone wśród wzniesień moreny czołowej w pobliżu 

wsi Rekowo k. Bytowa. Jest to zbiornik nie przepływowy, o dość stromych stokach zlewni 

bezpośredniej. Część brzegów jeziora zajęta jest przez luźną zabudowę wiejską i rekreacyjną. 

Poziom wody jest stabilny, odnotowuje się jedynie niewielkie wahania sezonowe do około 

0,5 m – pomimo funkcjonującego w zlewni ujęcia wód podziemnych do celów 

wodociągowych.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 4,7 I 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2,8 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0 >II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 130 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,69 >II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,036 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,1 2                    

V jez./L [tys.m3/m] 0,52 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,11 2 

Wymiana wody (%) 30 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1 1 

Zagosp. zlewni bezp. rolniczo-leśna 2 

Średnia  2,28 

Kategoria II - Jezioro dość  podatne na degradację 

 

 

Ocena stanu ekologicznego wykonana na podstawie badań monitoringowych z 2007 roku 

wskazuje na co najmniej dobry stan tego jeziora. Wcześniejsze dane z lat 90-tych XX wieku 

wskazywały na II klasę czystości wód tego jeziora, a wartości podstawowego wskaźnika 

biologicznego  (zawartość chlorofilu a)  były dwukrotnie większe i wyniosły ponad 10 μg/ l. 

Aktualnie tylko niektóre wskaźniki (zawartość tlenu przy dnie, czy stężenie N) sugerują stan 

poniżej dobrego. Należy zakładać, że jest to spowodowane zakumulowanie materii 

organicznej i zanieczyszczeń w ekosystemie jeziora w przeszłości i faktem iż jezioro jest dość 

podatne na degradację. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow.ha N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
73,35 660,15 22,01 6,27 18,76 12,22 

Lasy  834,55 1251,83 83,46 71,33 35,58 46,33 

Łąki  i pastwiska 23,35 70,05 4,67 2,00 1,99 2,59 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 238,73 716,19 47,75 20,40 20,36 26,51 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 63,57 820,05 22,25 

 

23,31 12,35 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 3518,27 180,13 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,31 6,06 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,31 6,06 

 

W zlewni jeziora brak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Do jeziora mogą przenikać 

zanieczyszczenia z drogi krajowej nr 212 , ale ich wpływ na jezioro jest znikomy, ze względu 

na odległość kilkuset metrów od brzegów jeziora. Ładunki fosforu i azotu pochodzą w całości 

ze źródeł przestrzennych, wśród których największy udział mają lasy (około 35% ładunku 

azotu i około 46 % ładunku fosforu). Istotny udział mają też tereny upraw rolniczych 

i zabudowy oraz opad atmosferyczny.  Zwiększeniu tych ładunków może sprzyjać presja 

na zabudowę brzegów jeziora, głownie przez indywidualne budownictwo rekreacyjne.  

 

Ocena końcowa  

Jedno z większych jezior z licznej na Pojezierzu Bytowskim grupy jezior lobeliowych. 

W jeziorze tym w przeszłości odnotowywano symptomy przyspieszonej eutrofizacji, obecnie  

jest w stanie dobrym. Jest pod niewielką presją zlewni, ale należy dążyć do  ograniczenia 

tego wpływu poprzez zachowanie - a w niektórych miejscach odtworzenie - buforującego 
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spływy powierzchniowe pasa zadrzewień i zakrzewień wzdłuż brzegów jeziora. II kategoria 

podatności na degradację wskazuje, że jest to zbiornik dość podatny na antropopresję. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Działania ochronne winny być ukierunkowane na ograniczenie spływu związków 

biogennych ze zlewni. Jezioro i znaczna część jego zlewni znajduję się na obszarze Natura 

2000 - Lasy Rekowskie – i zadania ochronne dla tego obszaru winny uwzględniać zachowanie 

dobrego stanu tego ekosystemu jeziornego. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy 
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Jezioro  CHOTKOWSKIE 

ID  1168 (nr katalogowy 20997) 

ID hydrograficzne  472461 

 

Lokalizacja: 54o09’04,4’’N, 17o21’22,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     54,32 ha 

Głębokość maks.    10,3 m 

Głębokość średnia    5,4 m 

Objętość     3,058 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  14,44 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niewielki, stosunkowo płytki, zbiornik rynnowy w zlewni rzeki Jutrzenki. 

Zasilają go liczne, niewielkie cieki odwadniające okoliczne tereny. Odpływ stanowi rzeka 

Jutrzenka, wypływająca z północnej części akwenu w kierunku północnym do rzeki 

Kamienicy, dopływu Słupi. Na jeziorze nie ma budowli hydrotechnicznych, 

nie są prowadzone działania, które miały by wpływ na zmiany poziomu wody. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód był słaby (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się znaczną produkcją biologiczną 

i niską przezroczystością. Poziom stężenia azotu i fosforu przekraczał wartości odpowiednie 

dla stanu dobrego. Hypolimnion był całkowicie odtleniony. Plankton roślinny był bardzo 

obfity i różnorodny, zarówno w okresie wiosennym, jak i letnim. Dominowały okrzemki, 

latem ich udział zmniejszył się na rzecz sinic i zielenic. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 29,5 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 0,9 > II 

% O2 w hypolimnionie  0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 305 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,48 > II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,127 > II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,4 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,83 3 

Stratyfikacja wód [%] 4 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,13 2 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje powierzchnię 14,44 km2. Otoczenie jeziora w 68% 

stanowią grunty orne, a w 23% łąki i pastwiska. Lasy to zaledwie 9% powierzchni. 

Użytki rolne, w tym pola uprawne, znajdują się w bliskim sąsiedztwie linii brzegowej. 

Bezpośrednio nad jeziorem nie ma żadnych miejscowości. Najbliższe z nich Chotkowo 

i Tągowie znajdują się na skraju zlewni (bufor 1000 m). Akwen nie jest zagospodarowany 

turystycznie. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Jego brzegi nie są przekształcone. 

Wokół jeziora zachowane zostały naturalne bufory ochronne w postaci drzew i krzewów. 

Roślinność wodna wynurzona jest bardzo słabo rozwinięta i reprezentowana głównie przez 

trzcinę pospolitą. Akwen usytuowany jest w południowo-wschodniej części strefy ochronnej 

Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Głównym źródłem ładunku azotu i fosforu 

powstającego w zlewni są grunty orne (69% N i 66% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

243,75 2193,75 73,13 68,6 68,9 65,7 

Lasy  
30,89 46,34 3,09 8,7 

1,5 

 
2,8 

Łąki  i pastwiska 80,56 241,68 16,11 22,7 7,6 14,5 

Opad atmosferyczny 54,32 700,73 19,01 - 22,0 17,1 

Suma [kg/rok] 3182,49 111,34 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,205 5,86 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,205 5,86 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny jego 

wód był słaby (III klasa wg SOJJ). Otoczenie jeziora stanowią przede wszystkim grunty orne 

(68%), oraz łąki i pastwiska (23%). Użytki rolne, w tym pola uprawne, znajdują się w bliskim 

sąsiedztwie linii brzegowej. Bezpośrednio nad jeziorem nie ma żadnych miejscowości. 

Najbliższe z nich Chotkowo i Tągowie znajdują się na skraju zlewni (bufor 1000 m). 

Akwen nie jest zagospodarowany turystycznie. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. 

Wokół jeziora zachowane zostały naturalne bufory ochronne w postaci drzew i krzewów. 

Roślinność wodna wynurzona jest bardzo słabo rozwinięta i reprezentowana głównie przez 

trzcinę pospolitą. Jezioro usytuowane jest na obszarze chronionym.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu:  

15 lat. 
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Jezioro  GLINNO, GLINOWSKIE 

ID  20970 

ID hydrograficzne  4721732 

Lokalizacja: 54o09’39”N, 17o39’30”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupi (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     58,10 ha  

Głębokość maks.    21 m  

Głębokość średnia    6,3  m  

Objętość     3807,1  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  11,1 km2 

Typ abiotyczny   1a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to zbiornik rynnowy, podzielony na 3 plosa, o zróżnicowanej wielkości 

i głębokości. Jezioro to położone jest wśród terenów rolniczych -   pól uprawnych i luźnej 

zabudowy wiejskiej. Jezioro jest własnością prywatną (kilku właścicieli) i jest prowadzona na 

nim gospodarka rybacka. Z jeziora wypływa rzeka Stropna. Jest to odpływ okresowy, 

nie funkcjonujący przy obniżonym poziomie wody w zbiorniku, np. w czasie letnich suszy.  

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.)  

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 9,8 II 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2 I-II 

% O2 w hypolimnionie 0 >II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 155 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,17 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,033 I-II 

 Stan jeziora Dobry  

b.d. – brak danych 

Podatność na degradację 
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Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 6,3 2                    

V jez./L [tys.m3/m] 0,65 4 

Stratyfikacja wód [%] 5,1 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. 
przewaga gruntów 

ornych 
3 

Średnia  2,67 

Kategoria II - Jezioro dość podatne na degradację 

 

Stan ekologiczny tego jeziora określono jako dobry, ale będący na pograniczu  

umiarkowanego. Główny wskaźnik biologiczny - zawartość chlorofilu w wodzie – przyjmuje 

wartość zbliżoną do granicznej dla tych 2 stanów (10 mg/l). Większość pozostałych 

wskaźników fizyczno-chemicznych wskazuje na stan co najmniej dobry, ale całkowite 

odtlenienie hypolimnionu wskazuje na pogarszający się stan tego jeziora. W jeziorze jest 

prowadzona przez właścicieli gospodarka rybacka, odławiane są głównie węgorz i szczupak. 

Podatność jeziora na wpływy zewnętrzne jest przeciętna (II kategoria).  

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/r Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni ok) 

i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow.ha  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
834,57 7511,13 250,37 70,30 83,23 77,84 

Lasy  195,67 293,51 19,57 16,48 3,25 6,08 

Łąki  i pastwiska 54,34 163,02 10,87 4,58 1,81 3,38 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 102,50 307,50 20,50 8,63 3,41 6,37 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 58,10 749,49 20,34 

  

8,30 6,32 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 9024,65 321,64 100,00 100,00 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok 
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Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,55 15,53 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,55 15,53 

 

Za pogarszający się stan ekologiczny tego jeziora odpowiedzialne są głównie ładunki azotu 

i fosforu powstające w zlewni i docierające do jeziora. Brak jest punktowych źródeł 

zanieczyszczeń, a najważniejszym źródłem ładunków są pola uprawne i tereny wsi Półczno. 

Pola uprawne dochodzą miejscami do brzegu jeziora, rola bufora roślinnego miejscami jest 

ograniczona.  

 

Ocena końcowa  

Jezioro Glinowskie jest własnością prywatną  i otoczone jest głównie  terenami 

rolniczymi. Brak naturalnej strefy roślinnej powoduje pogarszanie stanu ekologicznego tego 

zbiornika. Przejawem tych zmian jest intensywny rozwój roślinności wynurzonej i o liściach 

pływających, a zanik roślinności typowej dla jezior lobeliowych.  

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Aby utrzymać dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych poprzez utworzenie buforowej 

strefy ochronnej wokół zbiornika. 

2) strefie tej winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych (załącznik 1). 

3) obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulaca) w celu ograniczenia możliwości 

rozwoju zakwitów glonów. 

4) Jezioro Glinowskie znalazło  się w obrębie obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 

„Dolina Stropnej” - jezioro to jako jezioro lobeliowe jest jednym z 9 siedlisk 

przyrodniczych chronionych w obrębie tego obszaru. Ponadto na obszarze tym 

projektuje się utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Rzeki 

Stropnej".  Powyższe zalecenia, lub co najmniej zbliżone, winny znaleźć  się w planie 

ochrony dla tego obszaru. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Wprowadzeni podanych powyżej zaleceń w życie winno skutkować ustabilizowaniem 

się stanu dobrego w ciągu około 5 do 10 lat. 
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Jezioro  GŁĘBOKIE  

ID  20980 

ID hydrograficzne  47252 

 

Lokalizacja: 54°16’31”N 17°23’31”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupi (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     97,58 ha 

Głębokość maks.    31,2 m 

Głębokość średnia    11,5 m 

Objętość     12348 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  16,63 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Głębokie jest przepływowym jeziorem rynnowym, na cieku o nazwie Dopływ 

z jez. Głębokiego, będącym dopływem Słupi. Kształt jeziora jest lekko wydłużony 

z północnego zachodu na południowy wschód – jego długość wynosi około 3km, 

zaś szerokość do pół kiometra.  Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Głębokiego.  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 11,5 I 

V jez./L (tys.m3/m) 1,5 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,4 I 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  1,5 

Kategoria I – Jezioro odporne na wpływy z zewnątrz 

3. Ocena zlewniowa  
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Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

657,65 5918,84 197,29 39,57 68,56 60,07 

Lasy  843,68 1265,52 84,37 50,76 14,66 25,69 

Łąki  i pastwiska 59,62 178,85 11,92 3,59 2,07 3,63 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 3,57 10,72 0,71 0,21 0,12 0,22 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 97,58 1258,78 34,15 

 

14,58 10,40 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 8632,71 328,45 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,34 8,85 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,34 8,85 

 

Ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 51%. Grunty orna 

wraz z zabudową rozproszoną zajmują ok. 40%. Grunty orne są odpowiedzialne 

za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 69% azotu 

oraz 60% fosforu.  

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie korzystniejsze – 

w całości pokryta jest lasami.  

Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie, jednak nie w sposób intensywny – występują 

tu jedynie „dzikie” plaże, nie ma natomiast zabudowy ani infrastruktury rekreacyjnej. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

brak również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1183 

 

Ocena końcowa 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Głębokiego. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora 

może spełniać wymagania stanu dobrego. Zdecydowanie korzystne jest tutaj 

zagospodarowanie zlewni bezpośredniej jeziora – stanowiące jego ochronę przed wpływami  

zewnątrz. 

 

4.Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu . 

Nie dotyczy. 
 

Inne informacje. 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci 

Natura2000– Dolina Słupi PLB220002. 
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Jezioro  GOWIDLIŃSKIE 

ID  583 (nr katalogowy 20956) 

ID hydrograficzne  472139 

Lokalizacja: 54o17’54,3’’N, 17o47’19,8’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     381,31 ha 

Głębokość maks.    26,9 m 

Głębokość średnia    7,6 m 

Objętość     30,391 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  64,997 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w źródłowej części rzeki Słupi, na wysokości 165,6 m n.p.m.. 

Jest to zbiornik przepływowy, przez który przepływa rzeka Słupia, jednak z uwagi 

na lokalizację dopływu i odpływu, rzeka nie wywiera większego wpływu na jakość jego wód. 

Słupia jest jedynym stałym ciekiem związanym z jeziorem. Wpływa od wschodu 

do środkowej części akwenu, wypływa z zatoki południowo-wschodniej w kierunku 

południowym do Jez. Węgorzyno. Jezioro zasilają ponadto: od strony północnej dopływ 

ze wsi Gowidlino, od południa dopływ spod wsi Żakowo (z Jez. Moczydło), od zachodu 

dopływ spod wsi Borek i  Bielawki (z Jez. Warlińskiego). Dopływy te w okresie letnim, przy 

niskim stanie wód mogą być suche. Akwen jest częścią dużej rynny polodowcowej 

wydłużonej w kierunku SN. Jego linia brzegowa jest malownicza i urozmaicona, występują 

liczne zatoczki i przewężenia, zalesiony półwysep Gogowe i wyspa Ostrów. Brzegi misy są 

przeważnie strome, a dno urozmaicone. Poziom wody w zbiorniku jest stabilny. Na odpływie 

z jeziora znajdują się zastawki. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II klasa wg SOJJ). Jest to duży, umiarkowanie 

głęboki zbiornik o niekorzystnie ukształtowanej misie, co jest przyczyną jego podwyższonej 

podatności na degradację. Zagospodarowanie zlewni jest niekorzystne dla utrzymania dobrej 

jakości wody (przewaga gruntów ornych w bezpośrednim otoczeniu jeziora, potencjalne 

źródło biogenów). Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry (II klasa wg SOJJ). Jego wody 
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charakteryzowały się niską produkcją biologiczną. Skład i liczebność planktonu świadczyły 

o umiarkowanej trofii zbiornika. Wiosną w licznym i zróżnicowanym fitoplanktonie 

dominowały okrzemki. W środkowej części zbiornika rozwinęły się zielenice, 

co spowodowało wzrost koncentracji chlorofilu-a. W pozostałej części akwenu 

subdominantom były bruzdnice. Latem dominowały zielenice. Wody powierzchniowe były 

dobrze natlenione i zawierały umiarkowaną ilość substancji biogennych. 

Wiosną w odpływowej części zbiornika notowano wysoki poziom fosforanów, jednak 

niewielka ilość związków azotu limitowała wielkość produkcji pierwotnej. Konsekwencją 

deficytu tlenu był wzrost stężenia fosforanów w warstwie przydennej, szczególnie 

w środkowej części zbiornika. Wystąpiły tu także wyższe stężenia azotu amonowego 

i substancji organicznych rozkładalnych biologicznie. Poziom azotu i fosforu odpowiadał 

dobrej jakości wody. W ciągu 8 lat jakość wód zbiornika nie uległa zmianie. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 8,3 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,1 > II 

% O2 w hypolimnionie  0,5 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 267 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,81 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,085 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,6 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,53 3 

Stratyfikacja wód [%] 16,4 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,08 1 

Wymiana wody (%) 70 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,2 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,14 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

3. Ocena zlewniowa  
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Powierzchnia zlewni całkowitej jeziora zajmuje 65 km2. Bezpośrednie otoczenie 

(bufor 1000 m) stanowią przede wszystkim grunty orne (40%) i użytki zielone. Lasy zajmują 

22% powierzchni zlewni. Większe kompleksy leśne znajdują się w rejonie centralnej części 

zbiornika, zwłaszcza na zachodnim jego brzegu. W bezpośrednim sąsiedztwie akwenu nie ma 

pól uprawnych. W granicach zlewni bezpośredniej, na północnym brzegu jeziora, położona 

jest duża wieś Gowidlino. Wokół jeziora znajduje się kilka mniejszych miejscowości: 

Gowidlino, Gowidlinko, Lemany, Borek, Bielawki, Podjazy. Zabudowania znajdują się 

w odległości 30-40 m od linii brzegowej. Miejscowości położone nad jeziorem nie są 

skanalizowane. Ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone do mechaniczno–chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sierakowicach. 

Odbiornikiem jest rzeka Bukowina. Do jeziora w sposób zorganizowany nie są odprowadzane 

żadne ścieki. Zbiornik jest intensywnie  wykorzystywany do celów rekreacyjnych, zwłaszcza w 

rejonie wsi Gowidlino. Usytuowano tu trzy ośrodki wczasowe i bardzo liczne, prywatne 

domki letniskowe. Ośrodki wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe. W znacznym stopniu 

rozwinęła się także agroturystyka (ponad 100 miejsc noclegowych). Brzegi są raczej łatwo 

dostępne. Jezioro otoczone jest pasem drzew i krzewów. Linię brzegową porasta roślinność 

wynurzona i zanurzona. Nie ma ujęć wody do picia i dla przemysłu. Część spływów z 

odwodnienia dróg utwardzonych, znajdujących się w pobliżu jeziora, jest odprowadzana do 

zbiornika po uprzednim oczyszczeniu w separatorach. Jezioro znajduje się na terenie 

chronionym, który stanowi Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu. Głównym źródłem 

ładunków materii biogennej powstającej w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej (39% P i 43% N), znaczny udział ma także opad atmosferyczny (39% N i 29% P). 

Do końca lat 90-tych część ścieków ze wsi Gowidlino była odprowadzana do jeziora poprzez 

dopływ bez oczyszczenia. Prawdopodobne nadal ścieki są nielegalnie odprowadzane do 

dopływów okresowych.   
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

607,97 5471,73 182,39 40,3 43,4 39,4 

Lasy  330,89 496,34 33,09 21,9 3,9 7,1 

Łąki  i pastwiska 170,73 512,19 34,15 11,3 4,1 7,4 

Ugory 398,63 1195,89 79,73 26,4 9,5 17,2 

Opad atmosferyczny 381,31 4918,90 133,46 - 39,1 28,8 

Suma [kg/rok] 12595,04 462,81 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,121 3,30 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,121 3,30 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II klasa wg SOJJ). Jest to duży, dość głęboki 

zbiornik o niekorzystnie ukształtowanej misie, co jest przyczyną jego podwyższonej 

podatności na degradację. Zagospodarowanie zlewni jest niekorzystne dla utrzymania dobrej 

jakości wody. Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry. W ciągu 8 lat ich jakość nie uległa 

zmianie. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią przede wszystkim grunty orne (40%) 

i użytki zielone. Lasy zajmują 22% powierzchni zlewni. W bezpośrednim sąsiedztwie akwenu 

nie ma pól uprawnych. Na północnym brzegu położona jest duża wieś Gowidlino. Wokół 

jeziora znajduje się kilka mniejszych miejscowości. Zabudowania wiejskie znajdują się 

w odległości 30 - 40 m od linii brzegowej. Miejscowości położone nad jeziorem nie są 

skanalizowane. Ścieki wywożone są do oczyszczalni w Sierakowicach. Odbiornikiem jest 

rzeka Bukowina, poprzez Czarną Wodę. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. 

Zbiornik jest intensywnie  wykorzystywany do celów rekreacyjnych, zwłaszcza w rejonie wsi 

Gowidlino. Jego brzegi są raczej łatwo dostępne. Jezioro otoczone jest pasem drzew 

i krzewów. Linię brzegową porasta roślinność wynurzona i zanurzona. Nie ma ujęć wody 

do picia i dla przemysłu. Spływy z odwodnienia dróg utwardzonych znajdujących się 

w pobliżu jeziora są odprowadzane do zbiornika po uprzednim oczyszczeniu w separatorach. 

Jezioro znajduje się na terenie chronionym. Głównym źródłem ładunków materii biogennej 
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powstającej w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej, znaczny udział 

ma także opad atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej i letniskowej. 
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Jezioro  JELEŃ 

ID  20991 

ID hydrograficzne  472260 

 

Lokalizacja: 54o12’00”N, 17o31’25”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupi (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     79,31 ha  

Głębokość maks.    33,2 m  

Głębokość średnia    9,5  m  

Objętość     8461,1  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  4,0 km2 

Typ abiotyczny   1a 

 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Duże i głębokie jezioro nieprzepływowe o urozmaiconej linii brzegowej 

i ukształtowaniu dna zbiornika. Położone jest w granicach administracyjnych miasta Bytowa. 

Zasilane przez kilka niewielkich, okresowych dopływów. Otoczone niewielką zlewnią 

o stromych stokach jest intensywnie wykorzystywane do celów rekreacyjnych – 

na południowym brzegu jeziora znajduje się duży ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy 

z kąpieliskiem. Użytkownikiem rybackim jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Słupsku. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 9,9 III 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 4,5 I-II 

% O2 w hypolimnionie  15,6 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 65 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,12 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,012 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 9,5 2                    

V jez./L [tys.m3/m] 1,34 3 

Stratyfikacja wód [%] 31 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,09 1 

Wymiana wody (%) 15 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 0,5 1 

Zagosp. zlewni bezp. Leśno-rolnicza 2 

Średnia  1,71 

Kategoria II - Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Na podstawie danych z serii badań monitoringowych obserwuje się w ciągu ostatnich 20 lat 

zachodzące zmiany w trofii tego jeziora, dawniej określanego jako oligo-mezotroficzne 

w  I klasie czystości wód. Wzrost koncentracji najistotniejszych pierwiastków biogennych, 

jakimi są azot i fosfor,  potwierdzają większe ilości chlorofilu – wzrost od około 2 μg/l w roku 

1991 do około 10 μg/l w roku 2006. Zmalała również przezroczystość  wody  - z ponad 6 m 

do około 4 m. Wszystkie wspomagające wskaźniki fizyczno-chemiczne wskazują w dalszym 

ciągu na stan dobry, ale główny wskaźnik biologiczny – chlorofil – wskazuje dla tego 

stratyfikowanego jeziora o małym wpływie zlewni  na stan umiarkowany. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. ha  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
83,71 753,39 25,11 26,76 32,05 27,56 

Lasy 75,49 113,24 7,55 24,14 4,82 8,28 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 153,57 460,71 30,71 49,10 19,60 33,70 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 79,31 1023,10 27,76 

 

43,53 30,46 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 2350,43 91,13 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,11 2,96 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,11 2,96 

 

W zlewni jeziora brak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Do jeziora mogą przenikać 

zanieczyszczenia z drogi krajowej nr 228 -  ale ich wpływ na jezioro jest niewielki. 

Ładunki fosforu i azotu pochodzą w całości ze źródeł przestrzennych, wśród których 

największy udział mają tereny upraw rolniczych i zabudowy oraz opad atmosferyczny. 

Zwiększeniu tych ładunków może sprzyjać presja na zabudowę brzegów jeziora, głownie 

przez indywidualne budownictwo rekreacyjne. Wykazano, że istotnym źródłem 

zanieczyszczenia jeziora Jeleń jest wędkowanie, a przede wszystkim stosowania zanęt 

wysokobiałkowych. Często są one niebagatelnym źródłem biogenów i przyczyną eutrofizacji 

jezior. Mniejszym, aczkolwiek znaczącym zagrożeniem, w szczególności dla zasobów 

roślinnych litoralu, niszczenie przez osoby wypoczywające roślinności brzegowej. 

Położenie jeziora tuż przy mieście Bytów powoduje nasiloną penetrację, szczególnie 

w okresie wakacyjnym.  

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1192 

 

Ocena końcowa  

Jezioro Jeleń posiada szczególne walory krajobrazowe, rekreacyjne i przyrodnicze – 

jezioro lobeliowe. Pogorszenie stanu ekologicznego tego zbiornika jest spowodowane 

niszczeniem strefy buforowej – istniejące i dzikie kąpieliska, niszczenie brzegów, zabudowa 

rekreacyjna i stosowanie zanęt przez wędkarzy. Jezioro jest bardzo intensywnie 

wykorzystywane rekreacyjnie i od władz lokalnych oraz od PZW zależy jakość jego wód. 

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Aby zbiornik powrócił do stanu dobrego należy ograniczyć presję rekreacyjną 

na zbiornik.  Winna być utworzona (lub odtworzona istniejąca wcześniej)  strefa ochronna 

wokół jeziora stanowiąca bufor chroniący jezioro przez spływami ze zlewni.  należy dążyć 

do  ograniczenia tego wpływu poprzez zachowanie - a w niektórych miejscach odtworzenie - 

buforującego spływy powierzchniowe pasa zadrzewień i zakrzewień wzdłuż brzegów jeziora. 

Należy odtworzyć buforujący spływy powierzchniowe pas zadrzewień i zakrzewień wzdłuż 

brzegów jeziora - w miejscach gdzie został on zniszczony przez osoby wypoczywające. 

W zlewni jeziora, a w szczególności w strefie ochronnej,  należy przestrzegać zasad dobrych 

praktyk rolniczych.  

W planach ochrony Obszaru Natura 2000 – Bytowskie Jeziora Lobeliowe – w ramach którego 

jezioro Jeleń się znajduje, winny znaleźć się zapisy uwzględniające zachowanie dobrego 

stanu tego siedliska przyrodniczego. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Wprowadzenie w życie wszystkich ww. zaleceń winno skutkować poprawą 

i ustabilizowaniem się dobrego stanu ekologicznego tego jeziora w ciągu 5-10 lat. 
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Jezioro  KAMIENICZNO 

ID 1563 (nr katalogowy 20994) 

ID hydrograficzne  47241 

 

Lokalizacja: 54o03’14,3’’N, 17o20’48,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     113,37 ha 

Głębokość maks.    23,2 m 

Głębokość średnia    9,6 m 

Objętość     11,633 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  15,09 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Jest to zbiornik bez dopływów, zasilanie w wodę odbywa się poprzez liczne źródła. 

Stanowi on obszar źródliskowy rzeki Kamienicy (lewobrzeżny dopływ Słupi). Wypływa ona 

z części północnej zbiornika kierując się na północ do niewielkiego Jez. Przytarnia i dalej 

na północny-zachód. Jest to polodowcowy, rynnowy zbiornik o charakterze rzecznym. Jego 

dno w strefie przybrzeżnej ma charakter piaszczysto-kamienisty, w miarę wzrostu głębokości 

staje się ono muliste. Miąższość osadów wynosi 0,1 – 0,5 m. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest umiarkowanie podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). 

Stan ekologiczny wody jest zły, z uwagi na wysoką produkcję biologiczną (II klasa wg SOJJ). 

Poziom biogenów i przezroczystość wody odpowiadały dobrej jakości. Stan natlenienia 

hypolimnionu był bardzo słaby. Skład i liczebność planktonu były typowe dla wód 

nieznacznie zanieczyszczonych. W ubogim liczebnie i mało zróżnicowanym gatunkowo 

wiosennym planktonie dominowały okrzemki. Latem wzrosła liczebność i zróżnicowanie 

gatunkowe organizmów, dominowały sinice. Jakość wód powierzchniowych była podobna 

w całym akwenie. Wyraźnie gorszą jakością odznaczały się natomiast wody przydenne 

w południowej jego części. W ciągu 13 lat klasa czystości wód wg oceny SOJJ nie zmieniła się 
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(II klasa). Gorzej wypadła ocena stanu ekologicznego wód (zmiana z dobrego na zły). 

Ocena ta opiera się jednak wyłącznie na zmianie poziomu stężenia chlorofilu-a. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 28,2 V 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,2 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 295 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,28 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,050 I-II 

 Stan jeziora Zła 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 9,6 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,04 3 

Stratyfikacja wód [%] 36,6 1 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,05 1 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,3 1 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  1,71 

Kategoria II – jezioro jest umiarkowanie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 15,1 km2. Otoczenie jeziora stanowią grunty orne 

i tereny o zabudowie rozproszonej (48%) oraz lasy (50%). Zwarty kompleks lasów przylega 

do zbiornika w jego południowo-zachodniej części. Jezioro nie jest odbiornikiem 

bezpośrednich i pośrednich źródeł zanieczyszczeń. W północnej jego części, na wschodnim 

brzegu leży letniskowa, nie skanalizowana, wieś Gliśno. Trwała zabudowa rekreacyjna 

umiejscowiona jest w rejonie odpływu Kamienicy, na obu jej brzegach. Ścieki z zabudowy 

wiejskiej i rekreacyjnej gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone. 

Roślinność wodna wynurzona występuje na bardzo małej powierzchni. Stanowi ją głównie 

skrzyp, a w rejonie odpływu także trzcina pospolita i pałka wodna. Roślinność zanurzona jest 
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bardzo dobrze rozwinięta. Porasta dno kępami wzdłuż całego litoralu (głównie moczarka 

kanadyjska i rogatek). Akwen leży w południowym rejonie otuliny parku krajobrazowego 

„Park Krajobrazowy Doliny Słupi”. Około 60% ładunku biogenów powstającego w zlewni 

pochodzi z pól i terenów o zabudowie rozproszonej, źródłem pozostałej części ładunku są 

lasy oraz opad atmosferyczny.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

369,58 3326,25 110,87 47,9 61,4 57,6 

Lasy  384,77 577,16 38,48 49,8 10,6 20,0 

Ugory 17,91 53,73 3,58 2,3 1,0 1,9 

Opad atmosferyczny 113,37 1462,47 39,68 - 27,0 20,6 

Suma [kg/rok] 5419,61 192,61 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,170 4,78 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,170 4,78 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest umiarkowanie podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). 

Stan ekologiczny wody jest zły, z uwagi na wysoką produkcję biologiczną (II klasa wg SOJJ). 

W ciągu 13 lat klasa czystości wód wg oceny SOJJ nie zmieniła się (II klasa). Gorzej wypadła 

ocena stanu ekologicznego wód (zmiana z dobrego na zły). Ocena ta opiera się jednak 

wyłącznie na zmianie poziomu stężenia chlorofilu-a. Otoczenie jeziora stanowią grunty orne 

i tereny o zabudowie rozproszonej (48%) oraz lasy (50%). Około 60% Ładunku biogenów 

powstającego w zlewni pochodzi z pól i terenów o zabudowie rozproszonej. Jezioro nie jest 

odbiornikiem bezpośrednich i pośrednich źródeł zanieczyszczeń. W północnej jego części, 

na wschodnim brzegu leży letniskowa, nie skanalizowana, wieś Gliśno. Trwała zabudowa 

rekreacyjna umiejscowiona jest w rejonie odpływu Kamienicy, po obu stronach cieku. Ścieki 

z zabudowy wiejskiej i rekreacyjnej gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 
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i wywożone. Akwen leży w południowym krańcu otuliny parku krajobrazowego 

„Park Krajobrazowy Doliny Słupi”.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) rozpatrzenie możliwości rekultywacji poprzez inaktywację fosforu z osadów dennych 

w najgłębszych punktach jeziora, 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i letniskowej.    

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu: 

10 lat. 
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Jezioro  MAUSZ DUŻY 

ID  921 (nr katalogowy 20967) 

ID hydrograficzne  472161 

 

Lokalizacja: 54o12’09,8” N, 17o43’32,2” E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     383,94 ha 

Głębokość maks.    45,0 m 

Głębokość średnia    12,8 m 

Objętość     49,5505 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   34,45 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży, głęboki, stratyfikowany zbiornik o wydłużonym kształcie w kierunku 

południowo-zachodnim. Linia brzegowa jest mocno zróżnicowana. Szczególnie silne jej  

rozwinięcie występuje w środkowej partii jeziora w rejonie półwyspu Ostrów-Mausz, część 

północna posiada natomiast słabo rozwiniętą linię brzegową. Południowy fragment zbiornika 

rozczłonkowany jest na dwie zatoki: większą zwaną Dobrzenicą, która tworzy odrębny akwen 

połączony szerokim przepływem, oraz mniejszą połączoną z Jez. Mausz Mały rowem 

o długości około 60 m. Dno zbiornika jest nierówne i urozmaicone. Szczególnie strome stoki 

i ostry spadek głębokości występują w części północnej. Jezioro posiada także kilka 

rozległych płycizn. W strefie przybrzeżnej dno jest na ogół piaszczyste, a zamulenie 

występujące w niektórych partiach zbiornika jest raczej niewielkie. Zbiornik zasilają wody 

jezior Mausz Mały (5,4 km2) i Kłodno (Kłodzianka – 2,2 km2) oraz dopływ spod miejscowości 

Nakla (3,6 km2). Odpływ zasila wody rzeki Słupi. Poziom wód zbiornika jest stabilny. 

Występują tu jedynie sporadycznie niewielkie wahania wody związane z porą roku 

i warunkami pogodowymi. Nie prowadzone są żadne działania, które mają wpływ na zmiany 

poziomu wody. 
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2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz (I kategoria wg SOJJ). Duża masa wody 

i znaczna średnia głębokość stwarzają dogodne warunki do rozcieńczania ewentualnych 

zanieczyszczeń obszarowych spływających z terenu zlewni, a znaczny udział wód w pełni 

stratyfikowanych ogranicza produkcję pierwotną. Dogodny sposób zagospodarowania 

bliskiego otoczenia jeziora i niewielka roczna wymiana wód ograniczają dopływ 

potencjalnych zanieczyszczeń z terenu zlewni. Stan ekologiczny wód jeziora jest bardzo 

dobry. Charakteryzowały się one niską produkcją biologiczną i dobrą przezroczystością. Stan 

roślinności makrofitowej był bardzo dobry. W wodzie utrzymywał się niski poziom substancji 

biogennych. Wody hipolimnionu były dobrze natlenione. W stosunku do badań 

przeprowadzonych w 1998 roku stan wód zbiornika poprawił się.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 4,7 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,756 I 

Przezroczystość (m) 3,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  12,10 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 229 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,92 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,035 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  dobry 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 12,8 1 

V jez./L (tys.m3/m) 2,57 2 

Stratyfikacja wód (%) 30,9 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,06 1 

Wymiana wody (%) 20 1 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,7 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,29 

Kategoria I – jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz 
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3. Ocena zlewniowa  

Teren na którym leży jezioro stanowi fragment Gowidlińskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, wchodzącego w skład otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. 

Obszar zlewni całkowitej zajmują głównie obszary leśne z przewagą drzew iglastych (57,1%) 

i tereny rolnicze. Pola uprawne stanowią 22,1% jej powierzchni. Nie sąsiadują one 

bezpośrednio z linią brzegową zbiornika. Brzegi jeziora są łatwo dostępne (90%), na ogół 

łagodne, miejscami strome. Otacza je naturalny pas zadrzewień i zakrzewień. Roślinność 

wynurzona zajmuje 3% długości linii brzegowej (trzcina pospolita, oczeret jeziorny, turzyce i 

sitowie). Roślinność zanurzona zajmuje ponad 27% powierzchni dna i występuje obficie we 

wszystkich zatokach i odnogach jeziora (moczarka kanadyjska, rogatek, wywłócznik, 

rdestnice). Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Charakter i niewielki stopień 

zamulenia dna oraz bogata roślinność stwarzają dogodne warunki do bytowania wielu 

cennych gatunków ryb (sieja, sielawa, szczupak, węgorz). Jezioro jest zarybiane, odbywają się 

tu także odłowy rekreacyjne. Nad jeziorem usytuowane są wsie: Kłodno, Ostrów-Mausz, 

Frydrychowo i Grabowo Parchowskie. Zabudowania znajdują się w odległości powyżej 100 m 

od linii brzegowej zbiornika  są skanalizowane. Akwen jest intensywnie wykorzystywany do 

celów rekreacyjnych, zwłaszcza jego część zachodnia od strony Jez. Mausz Mały i wschodnia, 

w rejonie półwyspu Ostrów-Mausz. Znajduje się tu liczna, miejscami zwarta, prywatna 

zabudowa rekreacyjna, zlokalizowano tu także kilka ośrodków wypoczynkowych łącznie 

na ponad 800 osób. Część z nich funkcjonuje 5-6 miesięcy w roku. Ścieki z mniejszych 

ośrodków gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone. Przez wiele lat ścieki 

z największego ośrodka odprowadzane były bezpośrednio do jeziora, po uprzednim 

oczyszczeniu na złożu biologicznym (obiekt był modernizowany w 1998 r.). Wylot brzegowy 

zlokalizowany był w obrębie plosa rozciągającego się na wschód od półwyspu Ostrów-Mausz. 

Według pozwolenia wodno-prawnego odpływ ścieków w sezonie letnim nie mógł 

przekroczyć 100 m3 w ciągu doby. Obecnie jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Są one 

oczyszczane w mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni w Sulęczynie 

i odprowadzane do rzeki Słupi. Nad jeziorem znajduje się także kąpielisko i pole 

kempingowe. Na szeroką skalę rozwinęła się tu także agroturystyka (ponad 150 miejsc). 

W pobliżu jeziora nie ma żadnych innych istotnych zagrożeń dla stanu czystości wód takich 

jak: fermy, składowiska odpadów, wysypiska śmieci. Nie ma poborów wody do spożycia 

i dla przemysłu. Gmina nie posiada planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 

Nad jeziorem nie są planowane  inwestycje gminne. Przewagę w zlewni (bufor 1000 m) 

stanowią lasy, które porastają 77,3 % powierzchni, grunty orne zajmują 16% jej powierzchni. 

Główne potencjalne źródło azotu i fosforu w zlewni jeziora to opad atmosferyczny (58% N i 

43% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

205,11 1845,99 61,53 16,0 21,61 19,71 

Lasy  990,6 1485,9 99,06 77,3 17,39 31,74 

Łąki  i pastwiska 9,96 29,88 1,99 0,8 0,35 0,64 

Ugory 75,91 227,73 15,18 5,9 2,67 4,86 

Opad atmosferyczny 383,94 4952,83 134,38 - 57,98 43,05 

Suma [kg/rok] 8542,33 312,14 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,081 2,22 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,081 2,22 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz (I kategoria wg SOJJ). Duża masa wody 

i znaczna średnia głębokość stwarzają dogodne warunki do rozcieńczania ewentualnych 

zanieczyszczeń obszarowych spływających z terenu zlewni, a znaczny udział wód w pełni 

stratyfikowanych ogranicza produkcję pierwotną. Dogodny sposób zagospodarowania 

bliskiego otoczenia jeziora i niewielka roczna wymiana wód ograniczają dopływ 

potencjalnych zanieczyszczeń z terenu zlewni. Stan ekologiczny wód jeziora jest bardzo 

dobry. W stosunku do badań przeprowadzonych w 1998 roku stan wód zbiornika poprawił 

się. Jezioro leży na terenie chronionym. Obszar zlewni bezpośredniej zajmują głównie tereny 

leśne. Pola uprawne i użytki zielone nie sąsiadują bezpośrednio z linią brzegowa zbiornika. 

Brzegi jeziora otacza naturalny roślinny pas buforowy. Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Zabudowania wsi znajdują się w odległości powyżej 100 m od linii 

brzegowej zbiornika i są skanalizowane. Akwen jest jednak intensywnie wykorzystywany 

do celów rekreacyjnych, zwłaszcza jego część zachodnia od strony Jez. Mausz Mały 

i wschodnia, w rejonie półwyspu Ostrów-Mausz. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. 

Głównym potencjalnym źródłem azotu i fosforu w zlewni jeziora jest opad atmosferyczny 

(58% N i 43% P).  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej,   

2) zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy. 
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Jezioro  MAUSZ MAŁY 

ID  1018 (nr katalogowy 20968) 

ID hydrograficzne  472161 

 

Lokalizacja: 54o11’08,0’’N, 17o41’42,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     71,46 ha 

Głębokość maks.    15,8 m 

Głębokość średnia    5,8 m 

Objętość     4,3063 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   5,60 km2 

Typ abiotyczny   2b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to zbiornik o kształcie wydłużonym w kierunku południowo-zachodnim, 

połączony z Jez. Mausz Duży rowem o długości około 60 m i szerokości 5 m, który stanowi 

jedyny odpływ wody. Zasilają go od południowego-zachodu wody Jez. Księże i niewielki 

dopływ z południa, a także strumyki z okolicznych podmokłych łąk. Jezioro położone jest na 

bagnistych terenach leśnych, co wywiera wpływ na jakość jego wód. Poziom wody w jeziorze 

jest stabilny. Niewielkie naturalne wahania poziomu wody są zależne od pory roku 

i warunków pogodowych. Nie są prowadzone żadne działania, które mają wpływ na zmiany 

poziomu wody. 

 

2. Ocena jakościowa  

Zbiornik jest dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). Naturalne 

ukształtowanie misy i brak pełnej stratyfikacji wód są przyczyną słabszej odporności 

zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni. Większa dostępność substancji 

biogennych w strefie eufotycznej powoduje wzrost produktywności. Stan ekologiczny wód 

jeziora jest bardzo dobry (II klasa wg SOJJ). Produktywność zbiornika jest niewielka. 

W okresie wiosennym rozwój organizmów limitował poziom fosforanów, które zostały 

całkowicie wykorzystane przez rozwijający się fitoplankton. Latem spadek zawartości tlenu 

zaznaczył się już w dolnej części epilimnionu. Warstwa przydenna była całkowicie odtleniona. 

Notowano tu wysokie nagromadzenie się substancji organicznych rozkładalnych biologicznie 
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i fosforanów. Wody w rejonie dopływu z Jez. Księże były gorszej jakości (wyższe stężenie 

substancji organicznych i azotu ogólnego oraz słabsze natlenienie). Oznaczone organizmy 

były typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych, najczęściej z grupy β-

mezosaprobowej. Dominowały okrzemki, subdominantem były sinice. Skład ilościowy 

i jakościowy planktonu wskazywał na stan równowagi troficznej, która w przyszłości może 

zostać zachwiana. Wskazywał na to skład organizmów bentosowych. Przez okres 9 lat jakość 

wód nie uległa zmianie (II klasa wg SOJJ). Produkcja biologiczna pozostała na tym samym 

poziomie. Wyraźnie obniżył się poziom azotu ogólnego, nieznacznie wzrosła zawartość 

rozpuszczonych substancji nieorganicznych i fosforu ogólnego. Wyraźnie pogorszył się stan 

natlenienia głębszych warstw wody. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 8,9 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 220 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,93 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,063 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,8 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,81 3 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,11 2 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,3 1 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,29 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 
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3. Ocena zlewniowa  

Jezioro położone jest na terenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

który stanowi fragment otuliny Parku Krajobrazowego „Doliny Słupi”. Teren zlewni 

całkowitej zajmują w 50% lasy, grunty orne stanowią 14,6% jej powierzchni (nie graniczą 

z linią brzegową jeziora). Tereny w bezpośrednim otoczeniu zbiornika są podmokłe i trudno 

dostępne. Do celów rekreacyjnych wykorzystywana jest jedynie część środkowa i rejon 

odpływu na północno-zachodnim brzegu akwenu. Zabudowę stanowią tu liczne prywatne 

domy letniskowe. Są one wyposażone w zbiorniki bezodpływowe. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki, jednak nieprawidłowa eksploatacja szamb może stanowić 

zagrożenie dla jakości wód jeziora. Brzegi jeziora nie są przekształcone. Otacza je pas drzew 

i krzewów. Roślinność wynurzona zajmuje około 5% długości linii brzegowej (głównie trzcina 

pospolita, oczeret jeziorny, turzyce i sitowie). Roślinność zanurzona zajmuje 30% 

powierzchni dna (moczarka kanadyjska, rdestnica, rogatek i wywłócznik). Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka, jezioro jest zarybiane, prowadzone są odłowy 

rekreacyjne. W pobliżu jeziora nie ma żadnych obiektów stwarzających zagrożenie dla jakości 

wody takich jak: fermy, składowiska śmieci, składowiska odpadów, w pobliżu nie ma też 

utwardzonych dróg. Teren zlewni (bufor 1000 m) zajmują w 50% tereny leśne, grunty orne 

stanowią 19% powierzchni. Głównym źródłem dostawy materii biogennej są tereny 

użytkowane rolniczo i opad atmosferyczny. Nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania dla gminy. 

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

61,47 553,23 18,44 18,9 27,5 23,3 

Lasy  172,28 258,42 17,23 52,9 12,9 21,8 

Ugory 91,88 275,64 18,38 28,2 13,7 23,2 

Opad atmosferyczny 71,46 921,83 25,01 - 45,9 31,6 

Suma [kg/rok] 2009,12 79,06 100 100 100 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1205 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,111 2,81 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,111 2,81 

 

 Ocena końcowa  

Zbiornik jest dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). Naturalne 

ukształtowanie misy i brak pełnej stratyfikacji wód są przyczyną słabszej odporności 

zbiornika na spływ zanieczyszczeń z terenu zlewni. Stan ekologiczny wód jeziora jest bardzo 

dobry. Tereny w bezpośrednim otoczeniu zbiornika są podmokłe i trudno dostępne. 

Do celów rekreacyjnych wykorzystywana jest jedynie część środkowa i rejon odpływu 

na północno-zachodnim brzegu akwenu. Zabudowę stanowią liczne prywatne domy 

letniskowe wyposażone w zbiorniki bezodpływowe. Do jeziora nie są odprowadzane żadne 

ścieki, jednak nieprawidłowa eksploatacja szamb może stanowić zagrożenie dla jakości wód 

jeziora. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Głównym źródłem dostawy materii 

biogennej są tereny użytkowane rolniczo i opad atmosferyczny. Ładunek rzeczywisty fosforu 

nie daje gwarancji utrzymania się w jeziorze trwałych warunków mezotroficznych. W obiegu 

fosforu znaczącą rolę odgrywa zasilanie wewnętrzne z osadów dennych.  

  

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu wód 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenie i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej,   

2) zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy. 
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Jezioro  MĄDRZECHOWSKIE 

ID  1191 (nr katalogowy 20982) 

ID hydrograficzne  47221 

 

Lokalizacja: 54o08’43,3’’N, 17o31’01,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     51,43 ha 

Głębokość maks.    4,8 m 

Głębokość średnia    2,4 m 

Objętość     1,279 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  49,56 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niewielki, bardzo płytki, polimiktyczny, wytopiskowy zbiornik, wydłużony 

w kierunku SE-NW, przez który przepływa rzeka Bytowa. Zasila go także sieć niewielkich 

dopływów odwadniających okoliczne tereny (lokalne źródła i wysięki) czynnych przez cały 

rok. Poziom wody w zbiorniku jest wyrównany, niewielkie zmiany zależne są od pogody 

i pory roku. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Decydują 

o tym wszystkie cechy morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe. Stan ekologiczny wód 

jest zły (pozaklasowy wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysokim natlenieniem, bardzo 

wysoką produkcją biologiczną i słabą przezroczystością. Bardzo wysoki był także poziom 

azotu i fosforu.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 88,0 V 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 0,6 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 8,4 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 244 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 4,03 > II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,821 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,4 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,31 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,41 4 

Wymiana wody (%) 700 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 27,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 49,56 km2. Otoczenie zbiornika (bufor 

1000 m) stanowią grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (86%), lasy zajmują 5% 

zlewni. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, w południowo-zachodniej części, znajdują się 

pola uprawne dochodzące do 50-100 m od linii brzegowej.  Nad jeziorem znajdują się miasto 

Bytów i wieś Udorpie. Najbliższe zabudowania są w odległości 800 m od brzegu. 

Miejscowości są częściowo skanalizowane. Ścieki komunalne oczyszczane są w mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni w Przyborzycach. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Bytowa. 

Do akwenu nie są bezpośrednio wprowadzane żadne ścieki ze źródeł punktowych. 

Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie (brak jakiejkolwiek zabudowy). Prowadzona jest 

w nim gospodarka rybacka, jest zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne (skala 

umiarkowana). Brzegi akwenu nie zostały przekształcone, są raczej łatwo dostępne, łagodne 

o wysokości skarp do kilku metrów. Jezioro otoczone jest naturalnym buforem roślinnym. 
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Jego brzegi sąsiadują z Rezerwatem przyrody "Las nad Jez. Mądrzechowskim". 

Teren rezerwatu zajmuje obszar 25 ha, i chroni urozmaicone gradowe i łęgowe środowiska. 

Jezioro położone jest w strefie ochronnej Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Głównym 

źródłem ładunków materii biogennej powstających w zlewni są grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej (50% N i 38% P) oraz zrzuty z oczyszczalni (39% N i 54% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

423,24 3809,16 126,97 86,0 49,9 37,5 

Lasy  25,69 38,54 2,57 5,2 0,5 0,8 

Łąki  i pastwiska 43,26 129,78 8,65 8,8 1,7 2,5 

Opad atmosferyczny 51,43 663,45 18,00 - 8,7 5,3 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia Ugoszcz 2993,0 182,5 - 39,2 53,9 

Suma [kg/rok] 7 633,92 338,69 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,304 9,02 

Ze źródeł punktowych 0,355 5,82 

Suma [g/m2rok] 0,659 14,84 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1209 

 

Ocena końcowa  

Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Decydują 

o tym wszystkie cechy morfometryczne, hydrograficzne i zlewniowe. Stan ekologiczny wód 

jest zły (pozaklasowy wg SOJJ). Otoczenie zbiornika stanowią grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej (86%). Nad jeziorem znajdują się miasto Bytów i wieś Udorpie. 

Najbliższe zabudowania usytuowane są w odległości  800 m od brzegu. Miejscowości te są 

częściowo skanalizowane. Ścieki komunalne oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni w Przyborzycach. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Bytowa. Do akwenu nie są 

wprowadzane żadne ścieki ze źródeł punktowych. Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie, 

brak jakiejkolwiek zabudowy. W jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono 

zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne (skala umiarkowana). Zbiornik położony jest 

w strefie obszaru chronionego. Głównym źródłem ładunków materii biogennej powstających 

w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (50% N i 38% P) oraz zrzuty 

z oczyszczalni (39% N i 54% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu:   

1) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej, letniskowej w tym biwaków, 

2) zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z OŚ w Ugoszczy, 

3) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu: 

10-12 lat. 
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Jezioro  SKOTAWSKO WIELKIE 

ID 657 (nr katalogowy 21000) 

ID hydrograficzne  47261 

 

Lokalizacja: 54o16’49,9’’N, 17o32’02,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     65,79 ha 

Głębokość maks.    8,7 m 

Głębokość średnia    4,1 m 

Objętość     3,278 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,95 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niezbyt duży, nie stratyfikowany, rynnowy zbiornik pochodzenia 

polodowcowego. Przepływa przez niego rzeka Skotawa, która dopływa od południa 

z Jez. Lipieniec. Odpływ wody następuje w kierunku północnym do Jez. Skotawsko Małe, 

regulowany jest poprzez zastawkę. Poziom wód w zbiorniku jest stabilny.  

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest dobry. Charakteryzowały się one niską produkcją biologiczną, dobrym stanem 

roślinności wynurzonej i wystarczającą przezroczystością. Najliczniej występującymi w strefie 

litoralu gatunkami wśród makrofitów była mozga trzcinowata i grążel żółty oraz w nieco 

mniejszej ilości trzcina pospolita. Poziom azotu i fosforu odpowiadał dobrej jakości wody. 

Wody przydenne były jednak słabo natlenione. Na przestrzeni 10 lat jakość wód nie uległa 

zmianie. Wody charakteryzowały się nieco niższą produkcją biologiczną i lepsza 

przezroczystością. Fizyko-chemiczny obraz wody był podobny. 
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 Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 8,0 I 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI 0,632 II 

Przezroczystość [m] 2,6 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 1,6 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 279 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,25 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,055 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  dobry 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 4,1 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,41 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,21 4 

Wymiana wody (%) 90 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,86 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita zajmuje powierzchnię 8 km2. W bezpośrednim otoczeniu jeziora 

(bufor 1000 m) dominują lasy (94%), nie ma żadnych pól uprawnych. W rejonie odpływu 

znajduje się osada Skotawsko licząca 3 stałych mieszkańców. Zlokalizowano tu 1 pensjonat 

na około 40 miejsc. Zabudowa jest umiejscowiona w odległości 200 m od brzegu. Osada nie 

jest skanalizowana. Ścieki komunalne wywożone są do mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łupawa. 

Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie: łodzie 

wiosłowe, żaglówki, rowery wodne. Nad jeziorem nie ma zabudowy prywatnej, 

pól biwakowych, nie rozwinęła się także agroturystyka. Prowadzona jest gospodarka 

rybacka, jezioro jest zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. Brzegi nie są 

przekształcone, są trudno dostępne i strome, o wysokości skarp rzędu 1 m. Wokół jeziora 

zachowane są naturalne bufory ochronne w postaci pasa drzew i krzewów. 
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Gniazdują kormorany. Jezioro położone jest na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina 

Słupi” i zostało objęte strefą ciszy. Głównym źródłem ładunków materii biogennej 

powstających w zlewni są lasy (41% N i 60% P), a także opad atmosferyczny (53% N i 32% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  436,40 654,60 43,64 93,8 41,2 60,3 

Łąki  i pastwiska 28,81 86,43 5,76 6,2 5,4 8,0 

Opad atmosferyczny 65,79 848,69 23,03 - 53,4 31,8 

Suma [kg/rok] 1589,72 72,43 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,110 2,42 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,110 2,42 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest dobry. Na przestrzeni 10 lat jakość wód akwenu nie uległa zmianie. Jezioro jest 

praktycznie pozbawione antropopresji. W bezpośrednim otoczeniu zbiornika nie ma żadnych 

pól uprawnych. Jedyna zabudowa stała zlokalizowana jest w rejonie odpływu, 200 m 

od brzegu. Stanowi ją maleńka osada (3 stałych mieszkańców) i pensjonat (40 miejsc). Ścieki 

komunalne gromadzone są w zbiornikach i wywożone do oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce, 

odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łupawa. Do jeziora nie są odprowadzane 

żadne ścieki. Zbiornik jest użytkowany rekreacyjnie: łodzie wiosłowe, żaglówki, rowery 

wodne (brak jakiejkolwiek zabudowy rekreacyjnej). Na jeziorze prowadzona jest gospodarka 

rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. Akwen położony jest 

na obszarze chronionym. Głównym źródłem ładunków materii biogennej powstających 

w zlewni są lasy, a także opad atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód: 

Niemal całkowity brak antropopresji,  nie wymaga działań. 
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Jezioro  WĘGORZYNO 

ID  829 (nr katalogowy 20962) 

ID hydrograficzne  4721559 

 

Lokalizacja: 54o14’33,8’’N, 17o47’34,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     126,13 ha 

Głębokość maks.    14,0 m 

Głębokość średnia    5,0 m 

Objętość     6,1896 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   118,2 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to średniej wielkości, przepływowy zbiornik położony w źródłowej części zlewni 

rzeki Słupi. Rzeka wpływa do jeziora od strony północnej, niosąc wody z Jez. Gowidlińskiego, 

wypływa w kierunku południowo-zachodnim. Duży przepływ oraz lokalizacja dopływu 

i odpływu są przyczyną znacznego wpływu rzeki na jakość wód jeziora. Drugim dopływem 

jest niewielki rów odprowadzający wody Jez. Guścierz, uchodzący w południowo-wschodniej 

części zbiornika. Poziom wody w zbiorniku jest stabilny z niewielkimi naturalnymi 

wahaniami. Na akwenie nie ma budowli hydrotechnicznych, nie prowadzi się żadnych działań 

wpływających na poziom wody. 

 

2. Ocena jakościowa  

Zbiornik jest bardzo podatny na degradację (III kategoria wg SOJJ). Najbardziej 

niekorzystny dla jakości wód jest brak pełnej stratyfikacji wód oraz znaczne rozwinięcie linii 

brzegowej w stosunku do masy wód, co obniża odporność zbiornika na spływ zanieczyszczeń 

z obszaru zlewni i ułatwia rotację substancji biogennych w zbiorniku. Jest to jezioro 

przepływowe o znacznej wymianie wód. Wody zasilające jezioro są dobrej jakości. 

Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry. Poziom produkcji biologicznej utrzymywał się na 

umiarkowanie wysokim poziomie (II klasa). Stan makrofitów odpowiadał III klasie. Zawartość 

biogenów, rozpuszczonych substancji mineralnych i przezroczystość wody odpowiadały 
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dobrej jakości wód. Hypolimnion były bardzo słabo natleniony. Na przestrzeni ostatnich 

19 lat produktywność zbiornika nie uległa zmianie. W składzie planktonu nadal występowały 

organizmy typowe dla wód β-mezo i oligosaprobowej, jednak obserwuje się zmiany 

w kierunku pogarszania się jakości wody. Dominujące uprzednio latem zielenice zastąpione 

zostały intensywniej rozwijającymi się sinicami. Poziom natlenienia głębiej położonych 

warstw wody jest niezmiennie bardzo niski (0-3%). W 1998 roku zaobserwowano znaczne 

pogorszenie się stanu wód przydennych (wzrost zasobności w związki fosforu i substancje 

organiczne). Średnie roczne stężenie fosforu w warstwie powierzchniowej obniża się 

systematycznie, poziom azotu ogólnego nie ulega zmianie. Przezroczystość wody i poziom 

rozpuszczonych substancji nieorganicznych w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie zmienił się. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. O2 nad dnem [mgO2/l] 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 15,2 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,161 III 

Przezroczystość (m) 1,9 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,9 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 267 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,19 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,046 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny – dobry 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,0 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,75 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,17 3 

Wymiana wody (%) 600 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 18,9 3 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,00 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 
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3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmują grunty orne (43,7%), 19,4% jej powierzchni stanowią 

lasy. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora, w rejonie ujścia Słupi położona jest duża, 

letniskowa wieś Sulęczyno. Zabudowania znajdują się w odległości 50 m od linii brzegowej 

akwenu. Wieś jest w 100% skanalizowana. Ścieki bytowo-gospodarcze przepompowywane są 

do mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni w Sulęczynie. Odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych jest rzeka Słupia, poniżej jeziora. Jezioro jest zagospodarowane turystycznie. 

Zabudowę rekreacyjną stanowią nieliczne, prywatne domki letniskowe oraz trzy ośrodki 

wypoczynkowe, zlokalizowane na północno-zachodnim brzegu. Jezioro nie jest odbiornikiem 

ścieków ze źródeł punktowych. Zabudowa rekreacyjna posiada zbiorniki bezodpływowe, 

z których ścieki są wywożone do oczyszczalni. Na zbiorniku prowadzona jest gospodarka 

rybacka, jest ono zarybiane, prowadzone są odłowy rekreacyjne. Brzegi zbiornika są łatwo 

dostępne, przeważnie łagodne, miejscami strome. Brzegi porasta pas drzew i krzewów. 

Pas roślinności wynurzonej zajmuje niewielką część linii brzegowej. W pobliżu zbiornika nie 

ma żadnych obiektów, które mają wpływ na jakość wód (fermy, składowiska, 

wysypiska).Teren zlewni (bufor 1000 m) zajmują głównie lasy (45%) i grunty orne (34%). 

Głównym potencjalnym źródłem materii biogennej powstającej w zlewni są grunty orne 

(46% N i 41% P) i opad atmosferyczny (33% N i 24% P). Nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania dla gminy. 

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

251,31 2261,79 75,39 33,7 46,5 40,8 

Lasy  335,00 502,50 33,50 44,9 10,3 18,1 

Łąki  i pastwiska 26,23 78,69 5,25 3,5 1,6 2,8 

Ugory 133,06 399,18 26,61 17,8 8,2 14,4 

Opad atmosferyczny 126,13 1627,08 44,15 - 33,4 23,9 

Suma [kg/rok] 4869,24 184,90 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,147 3,86 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,147 3,86 

 

Ocena końcowa 

Zbiornik jest bardzo podatny na degradację. Jest to jezioro przepływowe o znacznej 

wymianie wód. Zasilające go wody są dobrej jakości. Stan ekologiczny wód zbiornika jest 

dobry. Na przestrzeni ostatnich 19 lat produktywność zbiornika nie uległa zmianie, jednak 

obserwuje się zmiany w kierunku pogarszania się jakości wód. W rejonie ujścia Słupi 

położona jest duża, letniskowa wieś Sulęczyno. Zabudowa rekreacyjna jest umiarkowanie 

rozwinięta. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków ze źródeł punktowych. Prowadzona jest 

gospodarka rybacka. W pobliżu zbiornika nie ma żadnych obiektów, które mają istotny 

wpływ na jakość wód. Głównym potencjalnym źródłem materii biogennej powstającej 

w zlewni są grunty orne (46% N i 41% P) i opad atmosferyczny (33% N i 24% P).  

  

4.Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej  jeziora (Słupia powyżej 

jeziora) w zakresie nawożenia i przechowywania nawozów 

2) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej  niepodłączonych do kanalizacji 

3) ochrona strefy brzegowej poprzez utrzymanie lub nasadzenie pasa roślinności 

występującej wzdłuż brzegu, tak by jego szerokość nie była mniejsza niż 15 m, 

zwłaszcza w miejscach zabudowy rekreacyjnej 
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Jezioro  ŻUKÓWKO (ŻUKOWSKIE) 

ID  860 (nr katalogowy 20972) 

ID hydrograficzne  4721739 

 

Lokalizacja: 54o13’52,8’’N, 17o37’44,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupia (GD08), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     126,83 ha 

Głębokość maks.    5,7 m 

Głębokość średnia    2,0 m 

Objętość     2,500 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  230,34 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to średniej wielkości, bardzo płytkie jezioro polodowcowe, o wydłużonym 

kształcie  w kierunku południe i północny – zachód. Linia brzegowa jest średnio rozwinięta 

i mało urozmaicona. Zbiornik stanowią w zasadzie trzy baseny, w których znajduje się po 

jednym niedużym zagłębieniu. Przez jezioro przepływa rzeka Słupia. Kolejnym większym 

dopływem jest rzeka Stropnica (Stropna) uchodząca w południowej części akwenu. Poziom 

wody w zbiorniku jest stabilny. Na rzece Słupi, w odległości 500 m od jeziora, znajduje się jaz. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Wszystkie 

parametry morfologiczne, hydrologiczne i zlewniowe sprzyjają szybkiemu postępowi 

degradacji zbiornika. Stan ekologiczny wód jeziora jest umiarkowany (II klasa wg SOJJ). 

Jego wody charakteryzują się umiarkowanie wysoką produkcja biologiczną i dość dobrą 

przezroczystością, stężenia biogenów odpowiadały dobrej jakości wód. Nad dnem 

utrzymywał się niski poziom tlenu. W ciągu 13 lat klasa czystości wód nie uległa jeszcze 

zmianie, jednak ich stan czystości pogorszył się wyraźnie (wyższa produkcja biologiczna, 

słabsza przezroczystość i gorsze natlenienie wody). 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 37,3 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,7 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 1,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 299 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,26 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,067 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,0 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,32 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,51 4 

Wymiana wody (%) 3000 4 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 96,6 4 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,71 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Powierzchnia zlewni całkowitej jeziora zajmuje powierzchnię 230,3 km2. Otoczenie 

jeziora stanowią tereny rolnicze z przewagą gruntów ornych, lasy zajmują 33% obszaru 

zlewni (bufor 1000 m). Grunty orne stykają się z linią brzegową akwenu. W bliskim 

sąsiedztwie południowo-zachodniego brzegu położona jest wieś Jamno, natomiast od strony 

zachodniego brzegu, w odległości około 1 km znajdują się zabudowania wsi Żukówko. 

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 400 m od linii brzegowej zbiornika. Jezioro 

w niewielkim stopniu zostało zagospodarowane na potrzeby turystyki i rekreacji (pojedyncze 

domki i minimalna agroturystyka); w ostatnich latach nastąpił niewielki rozwój zabudowy 

letniskowej wokół jeziora, głównie w części południowo-wschodniej. Jezioro nie jest 

bezpośrednim odbiornikiem ścieków. Wsie nie posiadają wodociągów jak również nie są 

skanalizowane. Ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone do oczyszczalni w Parchowie, odbiornikiem ścieków jest rzeka Stropna 
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(Stropnica) dopływ Jez. Żukowskiego. Zrzut ścieków znajduje się 4 km od jeziora. 

Wytworzona gnojowica i składowany obornik z produkcji rolniczej gospodarstw wiejskich 

wykorzystywane są do nawożenia terenów upraw rolnych. We wsi Jamno (około 1 km 

od jeziora) znajduje się ferma świń. Gnojowica nie jest wylewana na pobliskie pola, jest 

prawidłowo przechowywana. Brzegi zbiornika są przeważnie łatwo dostępne i łagodne, 

miejscami strome (wysokość skarp 1-5 m). Zachowane zostały naturalne bufory ochronne 

w postaci zadrzewień i zakrzewień brzegów jeziora. Roślinność wynurzona w znacznym 

stopniu porasta linię brzegową i reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą, pałkę 

wodną, sitowie jeziorne oraz zespoły turzyc. Pas makrofitów pokrywa strefę brzegową 

prawie na całej długości jeziora. Roślinność zanurzona występuje prawie na całej powierzchni 

dna, tworząc rozległe łąki (wywłócznik okółkowy moczarka kanadyjska i rogatek sztywny, 

osoka aloesowata). Gospodarka rybacka jest prowadzona umiarkowanie intensywnie. Wody 

zbiornika zarybiano narybkiem lina i szczupaka. Na jeziorze gniazduje znaczna liczba 

kormoranów, obserwowano też bobry, które w istotny sposób przekształciły brzegi akwenu. 

Jezioro leży we wschodniej części otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, objęte jest 

strefą ciszy. Ponad 40% ładunku azotu i 27% fosforu powstającego w zlewni pochodzi 

z gruntów ornych. Znaczny udział w ładunku azotu ma opad atmosferyczny (30% N), 

a w ładunku fosforu zrzuty ze źródeł punktowych (40% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
247,01 2223,09 74,10 41,5 40,9 26,6 

Lasy  197,48 296,22 19,75 33,2 5,4 7,1 

Łąki  i pastwiska 126,24 378,72 25,25 21,2 7,0 9,1 

Ugory 24,50 73,50 4,90 4,1 1,4 1,8 

Opad atmosferyczny 126,83 1636,11 44,39 - 30,1 15,9 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia Parchowo - 825,0 110,0 - 15,2 39,5 

Suma [kg/rok] 5 432,64 278,39 100 100 100 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1220 

 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,133 3,63 

Ze źródeł punktowych 0,087 0,65 

Suma [g/m2rok] 0,220 4,28 

 

Ocena końcowa  

Przy braku bezpośrednich źródeł zanieczyszczenia wód, rolnicze zagospodarowanie 

terenów wokół jeziora, spływ zanieczyszczeń rzeką Słupią (odprowadza wody ze znacznego 

obszaru zlewni) oraz rzeką Stopnicą (odbiornik ścieków z oczyszczalni w Parchowie), 

mogą stanowić zagrożenie dla jakości wód zbiornika. Rzeki deponują na dnie substancje 

biogenne, co prowadzi dalej do użyźnienia wód zbiornika. W obiegu fosforu znacząca rolę 

odgrywa zasilanie wewnętrzne z osadów. Ponad 40% ładunku azotu i 27% fosforu 

powstającego w zlewni pochodzi z gruntów ornych. Znaczny udział w ładunku azotu ma opad 

atmosferyczny (30% N), a w ładunku fosforu zrzuty ze źródeł punktowych (40% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) rozpatrzyć możliwość rekultywacji jeziora np. przez powolne uruchomienie osadów 

dennych z kontrolowaną gospodarka rybacką,  

2) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z OŚ Parchowo, 

3) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej, letniskowej w tym biwaków. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu:  

Zależne od jakości wód rzeki Słupi i Stopnicy - 10-12 lat 
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Zbiornik KONRADOWO  

ID  40104 

ID hydrograficzne - 47255 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupi (GD08), bezpośrednio na rzece Słupi, w obszarze RZGW Gdańsk. 

Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie pomorskim.  

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik Konradowo powstał w latach 1922-1924 w celu zasilania szczytowej 

Elektrowni Wodnej Strzegomino w Konradowie.  

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik powstał przez usytuowanie zapory na rzece Słupi. Zbiornik jest przepływowy, 

a jego powierzchnia w warunkach normalnych wynosi 68 ha. Objętość całkowita wynosi 

5,1 mln m3, powierzchnia zlewni całkowitej 788,3 km2, a długość linii brzegowej 12,8 km. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego 

dokładnego stanu ekologicznego. Przy ocenie jakości wód zbiornika posiłkowano się 

monitoringiem wód rzeki Słupi, na której zlokalizowany jest zbiornik, w punktach 

pomiarowych poniżej zbiornika Konradowo oraz powyżej zbiornika Krzynia (który 

usytuowany jest bezpośrednio przed zbiornikiem Konradowo). 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Słupia od wpływu do jez. Zalewy do wypływu ze Zb. Krzynia, 

w obrębie której zlokalizowany jest Zb. Konradowo, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany 

z uwagi na brak monitoringu w odpowiednim zakresie. 
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 7,5 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,4 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 154,7 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  2,75 

Kategoria III – Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
14,4 1 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni leśna 0 

Średnia  1,3 

Grupa 2 – Zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika 

nie określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność 

zbiornika na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. 

Zbiornik jest bardzo podatny na degradację o zlewni z małym wpływem na uruchamianie 

ładunku.  

Monitoring rzeki Słupi, przeprowadzony w roku 2003 wskazuje na II klasę jakości jej wód 

zarówno powyżej (Leśny Dwór) jak i poniżej (Gałęźnia Mała) zbiornika. O ocenie decydowały 

wskaźniki: chlorofil ‘a’, miano coli typu kałowego, saprobowość sestonu oraz BZT5.  

Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na dobrą jakość 

wód zbiornika.  
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5.Ocena zlewniowa  

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami powstającymi 

w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do zbiornika z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej 
28633,69 257703,22 8590,11 36,3 72 55 

Lasy  34166,87 51250,31 3416,69 43,3 14 22 

Łąki  i pastwiska 5672,59 17017,76 1134,52 7,2 5 7 

Środowiska podmokłe 39,88 59,8 4,0 0,1 0,02 0,03 

Ugory 8305,22 24915,66 1661,04 10,5 7 11 

Zabudowa zwarta 0,00 - - - - - 

Opad atmosferyczny 68,30 881,11 23,91 

  

0,2 0,2 

Punktowe źródła zanieczyszczeń       

Oczyszczalnie 4424,80 780,71 1 5 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 356253 15611 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych  21,71 515,10 

Ze źródeł punktowych 1,14 6,48 

Suma [g/m2rok] 22,86 521,58 

 

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział terenów leśnych (43,3%), 

znaczący jest również udział gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (36,3%), 

ugorów (10,5%) oraz łąk i pastwisk (7,2%). Największa ilość N i P generowana przez zlewnię 

pochodzi z terenów rolniczych (72% N i 55% P) oraz terenów leśnych (14%N i 22% P). 

Znaczący jest również ładunek N i P pochodzący z ugorów (7% N i 11% P) oraz łąk i pastwisk 

(5% N i 7% P). W całej zlewni brak jest terenów o zabudowie zwartej. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują jedynie tereny leśne. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni obecnych jest 

sześciu użytkowników odprowadzających ścieki komunalne bądź bytowo-gospodarcze. 

Udział ładunku N i P generowanych ze źródeł punktowych wynosi 1% N i 5% P. 
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W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowane są 2 ujęcia wód powierzchniowych oraz 16 ujęć 

wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika Konradowo występują bardzo liczne ekosystemy od wód zależne, 

tj. mokradła na glebach mineralnych, torfowiska niskie i wysokie. Ekosystemy te zostały 

określone jako zagrożone w różnym stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru, 

odwodnienia, depozycji azotu oraz intensywnej gospodarki użytkami zielonymi. 

W zlewni zbiornika występują również obszary Natura 2000: OSO- Dolina Słupi; SOO – 

Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Dolina Stropnej, Studzienickie Torfowiska, Pływające Wyspu 

pod Rekowem, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy, Jeziorka Chośnickie, Mechowiska 

Sulęczyńskie; proponowane – Dolina Rzeki Słupi, Lasy Rekowskie, Ostoja na Gochach, Jeziora 

Kistowskie.  

 

Ocena końcowa (podsumowująca):  

Ze względu na brak danych monitoringowych oceny stanu ekologicznego 

nie przeprowadzono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik 

jest bardzo podatny na degradację o zlewni z niewielką możliwością dostarczania ładunku 

zanieczyszczeń.  

Monitoring rzeki Słupi, przeprowadzony w roku 2003 wskazuje na II klasę jakości jej wód 

zarówno powyżej jak i poniżej zbiornika. 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

w tym działania inwestycyjne, powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego 

zbiornik. 

Posiłkując się ankietyzacją przeprowadzoną dla potrzeb niniejszego projektu oraz 

charakterem zlewni, zbiornik należy uznać za niezagrożony degradacją. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych, jednak z uwagi na 

brak informacji o faktycznym stanie wód zbiornika, konieczne wydaje się przeprowadzenie 

badań monitoringowych zbiornika. 

 

7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1225 

 

 

Zbiornik KRZYNIA  

ID  40066 

ID hydrograficzne - 472579 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Słupi (GD08), bezpośrednio na rzece Słupi, w obszarze RZGW Gdańsk. 

Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie pomorskim.  

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik powstały w latach 1924-25 jest zbiornikiem zaporowym Elektrowni Wodnej 

o mocy 900 kW w Krzyni. Ze względu na różnorodność obecnych w nim ryb, cieszy się dużym 

zainteresowaniem wędkarzy. Na zbiorniku prowadzone są połowy kontrolno-selekcyjne 

w celu określenia rybostanu. 

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik utworzono przez wzniesienie zapory ziemnej w 62,8 km rzeki Słupi. Zbiornik 

ma charakter przepływowy, a woda wymienia się w nim 111 razy w ciągu roku. Na zbiorniku 

powstała wyspa o powierzchni 0,3 ha. Maksymalny poziom piętrzenia wynosi 38 m n.p.m. 

Powierzchnia zbiornika w warunkach normalnych wynosi 67 ha, objętość 1,4 mln m3, 

głębokość średnia wynosi 1,9 m. Linia brzegowa zbiornika jest dość rozwinięta o długości 

7,2 km z wysokimi, zalesionymi brzegami. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 842,1 km2. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoringu wód zbiornika nie prowadzono, stąd niemożliwym jest określenie jego 

dokładnego stanu ekologicznego. W ocenie stanu zbiornika posiłkowano się monitoringiem 

wód rzeki Słupia w punkcie pomiarowym zlokalizowanym powyżej zbiornika Krzynia (Leśny 

Dwór). 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Słupia od wpływu do jez. Zalewy do wypływu ze Zb. Krzynia, 

w obrębie której zlokalizowany jest Zb. Konradowo, w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany 

z uwagi na brak monitoringu w odpowiednim zakresie. 
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Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 2,03 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,2 4 

Wymiana wody (%) 11100 4 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 619,7 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3,4 

Poza kategorią – Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. 

Ohlego) 
9,8 0 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – Zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

Ze względu na brak danych monitoringowych, oceny stanu ekologicznego zbiornika 

nie określono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność 

zbiornika na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. 

Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację o zlewni z ograniczoną możliwością 

uruchamiania ładunku i brakiem możliwości dostarczania go do zbiornika.  

Monitoring wód rzeki Słupia w roku 2003 w punkcie pomiarowym zlokalizowanym powyżej 

zbiornika wskazuje na II klasę czystości, o czym decydują takie wskaźniki jak: chlorofil ‘a’, 

miano coli typu kałowego, saprobowość sestonu oraz BZT5.  

Ankietyzacja przeprowadzona dla potrzeb niniejszego projektu wskazuje na dobrą jakość 

wód zbiornika.  

 

5.Ocena zlewniowa  

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami powstającymi 

w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   
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Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni w zależności od sposobu 

jej użytkowania oraz dostające się do zbiornika z opadem i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o zabudowie 

rozproszonej 
30587,91 275291,22 9176,37 36,3 73 55 

Lasy  37114,82 55672,23 3711,48 44,1 15 22 

Łąki  i pastwiska 5887,38 17662,13 1177,48 7,0 5 7 

Środowiska podmokłe 39,88 59,8 4,0 0,0 0,02 0,02 

Ugory 8502,95 25508,84 1700,59 10,1 7 10 

Zabudowa zwarta 0,00 - - - - - 

Opad atmosferyczny 66,71 860,58 23,35 

  

0,2 0,1 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 4424,80 780,71 1 5 

Inne źródła - - - - 

Suma [kg/rok] 379480 16574 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  23,67 562,20 

Ze źródeł punktowych 1,17 6,63 

Suma [g/m2rok] 24,84 568,83 

 

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział terenów leśnych (44,1%), 

znaczący jest również udział gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej (36,3%) 

oraz ugorów (10,1%). Największa ilość N i P generowana przez zlewnię pochodzi terenów 

rolniczych (73% N i 55% P). Znaczący jest również ładunek N i P pochodzący z terenów 

leśnych (15% N i 22% P) oraz ugorów (7% N i 10% P). W całej zlewni brak jest terenów 

o zabudowie zwartej. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują 

jedynie tereny leśne. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni obecnych jest 

sześciu użytkowników odprowadzających ścieki komunalne bądź bytowo-gospodarcze. 

Udział ładunku N i P pochodzącego ze źródeł punktowych wynosi 1% N i 5% P. 

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowane są 2 ujęcia wód powierzchniowych oraz 16 ujęć 

wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika Krzynia występują bardzo liczne ekosystemy od wód zależne, tj. mokradła 

na glebach mineralnych, torfowiska niskie i wysokie. Ekosystemy te zostały określone jako 
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zagrożone w różnym stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru, odwodnienia, depozycji 

azotu oraz intensywnej gospodarki użytkami zielonymi. 

W zlewni zbiornika występują również obszary Natura 2000: OSO- Dolina Słupi; SOO – 

Bytowskie Jeziora Lobeliowe, Dolina Stropnej, Studzienickie Torfowiska, Pływające Wyspu 

pod Rekowem, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy, Jeziorka Chośnickie, Mechowiska 

Sulęczyńskie; proponowane – Dolina Rzeki Słupi, Lasy Rekowskie, Ostoja na Gochach, Jeziora 

Kistowskie.  

 

Ocena końcowa (podsumowująca): 

Ze względu na brak danych monitoringowych oceny stanu ekologicznego 

nie przeprowadzono. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano, że zbiornik 

jest ekstremalnie podatny na degradację o zlewni z brakiem możliwości dostarczania 

ładunku zanieczyszczeń.  

Przy ocenie jakości wód zbiornika Krzynia posiłkowano się monitoringiem wód rzeki Słupi w 

punkcie pomiarowym zlokalizowanym powyżej zbiornika (II klasa). 

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

w tym działania inwestycyjne, powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego 

zbiornik. 

Posiłkując się ankietyzacją przeprowadzoną dla potrzeb niniejszego projektu oraz 

charakterem zlewni, zbiornik należy uznać za niezagrożony degradacją. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych, jednak z uwagi na brak 

informacji o faktycznym stanie wód zbiornika, konieczne wydaje się przeprowadzenie badań 

monitoringowych zbiornika. 

 

7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia Łupawy (GD09) 
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Jezioro  CZARNE  

ID  94737 

ID hydrograficzne  4742543 

 

Lokalizacja: 54º24’59”N, 17º55’01”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łupawy (GD09), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     52,64 ha 

Głębokość maks.    Brak danych 

Głębokość średnia    Brak danych 

Objętość     Brak danych 

Powierzchnia zlewni całkowitej  24,57km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Czarne jest jeziorem przepływowym na cieku o nazwie Dopływ z 

 jez. Potęgowskiego uchodzącym do rzeki Bukowiny. Jest połączone z jeziorem Potęgowskim 

Dużym i w typologii części wód oba te jeziora zostały wyznaczone jako jedna część wód. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Czarnego.  

 

Brak danych do oceny podatności jeziora na degradację.  
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

357,05 3213,45 107,12 15,33 46,75 33,03 

Lasy  1850,24 2775,36 185,02 79,46 40,38 57,06 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 68,47 205,41 13,69 2,94 2,99 4,22 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 52,64 679,06 18,42 

 

9,88 5,68 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 6873,28 324,26 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,62 13,06 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,62 13,06 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – prawie 80%. Udział gruntów ornych 

z zabudową rozproszoną wynosi jedynie 15%. 

Większość produkowanego w zlewni ładunku azotu pochodzi z gruntów ornych – 47%, 

jednak udział lasów jest również znaczny – 40^%. W przypadku fosforu jest odwrotnie – 

dominuje tutaj ładunek pochodzący z lasów – 57%, zaś z gruntów ornych pochodzi 33% 

ładunku fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora pokrycie terenu jest znacznie 

korzystniejsze. Nie ma tu gruntów ornych, mniej więcej połowę obszaru pokrywają lasy, 

zaś drugą połowę – ugory. 

Jednak na ortofotomapie wyrażnie widać, iż na południowym brzegu jeziora rozciąga się 

zabudowa mieszkalna, dochodząca prawie do brzegu jeziora. Północne i wschodnie brzegi 

jeziora pokryte są lasem. 

Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie, leży nad nim jedno pole namiotowe.  
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Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa.  

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Czarnego. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż stan jeziora może 

spełniać wymagania stanu dobrego. Zdecydowanie korzystne jest tutaj zagospodarowanie 

zlewni bezpośredniej jeziora – stanowiące jego ochronę przed wpływami  zewnątrz. Jednak 

zagrożeniem dla jeziora jest obecność zabudowy mieszkalnej w bezpośredniej bliskości 

jeziora, co powoduje zagrożenie ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa kanalizacji tam, gdzie jest to ekonomicznie opłacalne. 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

c) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

d) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych 

i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora.  

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  GARDNO  

ID  35 (nr katalogowy 21028) 

ID hydrograficzne  474799 

 

Lokalizacja: 54o39’05,7’’N, 17o06’43,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łupawa (GD09), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     38,16 ha 

Głębokość maks.    2,6 m 

Głębokość średnia    1,3 m 

Objętość     30,951 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  922,58 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Przez jezioro przepływa rzeka Łupawa. Zasilają go także: rzeki Bagienica i Grabownica, 

kanał Gardno-Łebsko (przepływ zależny od kierunku wiatru), ciek z południowego – wschodu 

i z południa, oraz liczne rowy melioracyjne odwadniające tereny bagienne. Specyfiką jezior 

przybrzeżnych jest pełne mieszanie wód w całej objętości przez większą część roku i zmiany 

poziomu wody zależnie od wiejących wiatrów: od 0,4 do 0,6 m przy wietrze o prędkości 

20 m/s. Wzrost poziomu występuje przy silnych północnych lub zachodnich wiatrach, silne 

spadki poziomu wody w jeziorze występują natomiast przy długotrwale utrzymujących się 

południowych oraz wschodnich wiatrach. Jest to zjawisko występujące incydentalnie wraz ze 

zmianami poziomu morza. Na jeziorze nie ma żadnych budowli hydrotechnicznych, 

natomiast jest piętrzenie na rzece Łupawie w Człuchach oraz MEW w Smołdzinie powyżej 

jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro z przyczyn naturalnych jest ekstremalnie podatne na degradację (poza 

kategorią wg SOJJ). Stan ekologiczny jego wód jest zły (III klasa wg SOJJ). Wody 

charakteryzują się wysoką produkcją biologiczną, bardzo niską przezroczystością 

i stosunkowo wysokim poziomem fosforu. Na jeziorze sporadycznie występują przyduchy 

spowodowane długotrwałym zaleganiem pokrywy lodowej lub zakwitami glonów przy 
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długotrwale utrzymującej się bezwietrznej pogodzie. Zakwity glonów występują bardzo 

często. 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 79,7 V 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 0,6 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 961 - 

Azot ogólny [mgN/l] 2,21 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,151 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,3 4 

V jez./L [tys.m3/m] 1,35 3 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,8 4 

Wymiana wody (%) 900 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 29,8 3 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni bezpośredniej zajmuje 922,58 km2. Otoczenie jeziora stanowią w 50% 

łąki i pastwiska, w 32% lasy. Użytki zielone w Gardnie Wielkiej przylegają bezpośrednio 

do jeziora (pastwiska objęte wypasem jako realizacja programu ochrona solnisk w ramach 

realizacji zadań ochronnych dla SPN). Nad jeziorem położone są wsie: Rowy, Retowo, 

Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka. Zabudowania znajdują się w odległości 20-250 m 

od linii brzegowej, a miejscowość Gardna Wielka do 20 – 50 m. Nie jest nawet  zachowany 

pas nie ogrodzony 2 m od brzegu. Skanalizowana jest tylko miejscowość Rowy. Miejscowości 

Gardna Wielka, Gardna Mała, Wysoka i Retowo posiadają przydomowe zbiorniki 

bezodpływowe, ścieki komunalne wywożone są do dwóch mechaniczno - biologicznych 

(II stopień oczyszczania) oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zlokalizowane są powyżej jeziora 
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w m-ci Smołdzino i poniżej jeziora w m-ci Rowy. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łupawa. 

Oczyszczalnia w Smołdzinie jest w trakcie modernizacji, oczyszczalnia w Rowach będzie 

dopiero modernizowana (planowana). Do jeziora nie są odprowadzane ścieki ze źródeł 

punktowych bezpośrednich, jednak jest ono zagrożone spływem zanieczyszczeń 

komunalnych. Miejscowości Gardna Wielka, Gardna Mała, Wysoka i Retowo nie posiadają 

kanalizacji, ścieki przedostają się do wód jeziora z nieszczelnych szamb, zabudowa 

w omawianych miejscowościach jest oddalona od 20 do 250 m od linii brzegowej, ponadto 

w przypadku wystąpienia cofki, jezioro jest odbiornikiem ścieków zrzucanych poniżej jeziora 

z oczyszczalni ścieków w Rowach. Gmina Smołdzino realizuje budowę kanalizacji w Gardnie 

Wielkiej, Gardnie Małej, Wysokiej i Retowie. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie 

na wyznaczonych akwenach zgodnie z zadaniami ochronnymi parku (sprzęt pływający bez 

silników spalinowych, wędkarstwo, kitesurfing). W miejscowości Rowy (1 km od jeziora) 

znajduje się około 20 pensjonatów i ośrodków wczasowych w Rowach łącznie na około 2000 

miejsc (największe przyjmują do 300 osób). W miejscowości Gardna Wielka występuje 

zwarta indywidualna zabudowa rekreacyjna (brak kanalizacji, zbiorniki bezodpływowe). Nad 

jeziorem znajdują się także liczne pola biwakowe i kempingi: Gardna Wlk. (PTTK – domki 

i pole namiotowe), Retowo (pole namiotowe i kemping), Rowy (5 kempingów). 

W miejscowościach Retowo i Gardna Wlk. znajdują się one bezpośrednio przy brzegu jeziora, 

w Rowach są rozlokowane na terenie miejscowości w odległości ponad 1 km od jeziora. 

W miejscowościach Gardna Wielka, Gardna Mała, Rowy i Smołdzino na dużą skalę rozwinęła 

się także agroturystyka sezonowa (maj - sierpień). Na terenie samej gm. Smołdzino znajduje 

się około 450-500 miejsc noclegowych: w Smołdzinie (33 obiekty/400 miejsc), Gardnie Wlk. 

(5/25) i Gardnie Mł. (1/6), Retowie (1/6), Człuchach (1/10); Rowy w gminie Ustka – brak 

danych. Nad jeziorem znajduje się tylko jedna plaża, która zajmuje około 100 m linii 

brzegowej. Połowy ryb prowadzone są w oparciu o zadania ochronne, których celem jest 

przebudowa stanu ichtiofauny. Jezioro jest zarybiane zgodnie z założeniami zadań 

ochronnych. Połowy rekreacyjne są dopuszczone na terenie SPN jedynie w ramach 

zadań ochronnych, są to połowy amatorskie dostosowane do pojemności środowiska 

określonej w zadaniach ochronnych, opracowanej przez specjalistów z IRŚ oraz Akademii 

Rolniczej w Poznaniu. W okolicy jeziora występują stawy rybne, które mają połączenia 

hydrologiczne z wodami jeziora. Są to stawy w Wysokiej (odl. ok. 1 km); stawy w Gardnie 

Wielkiej (odl. ok. 0,5 km); stawy w Czarnym Młynie (odl. ok. 3 km). Na jeziorze i dopływach 

nie jest prowadzona sadzowa hodowla ryb. Brzegi jeziora są trudno dostępne i na ogół 

łagodne. Wyjątek stanowi brzeg w miejscowości Gardna Wlk. i Retowo na południu, gdzie 

pas szuwarów przylega bezpośrednio do skarpy wysoczyzn morenowych o wysokości 

względnej dochodzącej do 10 m (łączna długość brzegu stromego ok. 800 m tj. 3,4% długości 

brzegu jeziora). Brzegi akwenu są częściowo przekształcone, ponieważ wykonane zostały 

przyjeziorne obwałowania przeciwpowodziowe uniemożliwiające wylewanie wód jeziora 
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(łącznie 10 km – 18,2% długości brzegu). Brzegi jeziora otacza pas drzew i krzewów. Lasy 

łęgowe reprezentowane są jedynie na jednym stanowisku przy ujściu Łupawy do jeziora; olsy 

są niemal na całym brzegu północnym oraz jedno stanowisko na południowym-wschodzie; 

na brzegu wschodnim, południowym i zachodnim występują torfowiska oraz podmokłe łąki 

i pastwiska. Trzcinowisko obejmuje (poza 200 m odcinkiem brzegu w m. Gardna Wlk.) całą 

długość linii brzegowej, szerokość pasa trzcin miejscami dochodzi nawet do 300–400 m 

(w sąsiedztwie ujścia Łupawy do w Rowach i w NE części Jez. Gardno). Roślinność zanurzona 

jest uboga, co wynika ze specyfiki jeziora przybrzeżnego (mieszanie wody w całej objętości 

zbiornika i znaczna ilość zawiesiny w wodzie). Reprezentuje ją lilia wodna i osoka 

aloesowata. Dno zbiornika pokryte jest mułem. W 2009 r. stwierdzono w Parku 1796 szt. 

kormoranów, główne miejsca noclegowe znajdują się na wyspie kamiennej (Jez. Gardno) 

oraz na północnym brzegu Jez. Dołgie Wielkie (brak kolonii lęgowych). Obserwowano także 

ślady bytności bobrów, jednak brzegi nie są przez nie w istotny sposób przekształcone. 

Jezioro leży w granicach Słowińskiego Parku Narodowego. Istnieje miejscowy plan 

zagospodarowania dla gminy Ustka obejmujący miejscowość Rowy. Ograniczenia 

na zabudowę nad jeziorem nie uwzględniają nawet ryzyka wystąpienia zagrożenia 

powodziowego. W planie są przewidziane do zabudowy turystycznej tereny znajdujące się w 

bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. W okolicy m-ci Rowy ma powstać około 50 nowych 

budynków, istnieje również zagrożenie zabudowy okolic Retowa. Głównym źródłem 

ładunków biogenów powstających w zlewni są tereny rolnicze: łąki i pastwiska (37% N i 39% 

P) i grunty orne (35% N i 18% P). Znaczny udział w ładunku fosforu ma także oczyszczalnia 

Smołdzino – 27%.  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
328,82 2959,38 98,65 15,7 34,5 18,2 

Lasy  662,52 993,78 66,25 31,5 11,6 12,2 

Łąki  i pastwiska 1044,11 3132,34 208,82 49,7 36,5 38,6 

Środowiska podmokłe 43,91 65,86 4,39 2,1 0,8 0,8 

Ugory 21,61 64,83 4,32 1,0 0,7 0,8 

Opad atmosferyczny 38,16 492,26 13,36 - 5,7 2,5 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia Smołdzino 876,0 146,0 - 10,2 26,9 

Suma [kg/rok] 8 584,45 541,8 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,037 20,20 

Ze źródeł punktowych 0,383 2,3 

Suma [g/m2rok] 1,42 22,5 

 

Ocena końcowa  

Jezioro z przyczyn naturalnych jest ekstremalnie podatne na degradację 

(poza kategorią wg SOJJ). Stan ekologiczny jego wód jest zły (III klasa wg SOJJ). Zakwity 

glonów występują bardzo często. Otoczenie jeziora stanowią w 50% łąki i pastwiska, w 32% 

lasy. Użytki zielone miejscami przylegają bezpośrednio do jeziora (wypasem jako realizacja 

programu ochrona solnisk dla SPN). Nad jeziorem jest kilka wsi, ich zabudowania są 

w odległości 20-250 m od linii brzegowej, a miejscowość Gardna Wielka nawet do 20–50 m. 

Skanalizowana jest tylko miejscowość Rowy, pozostałe mają przydomowe zbiorniki 

bezodpływowe (w planie kanalizacja).  Ścieki wywożone są do oczyszczalni w Smołdzinie 

i Rowach. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łupawa. Do jeziora nie są odprowadzane ścieki 

ze źródeł punktowych bezpośrednich i pośrednich, jednak jest ono zagrożone spływem 

zanieczyszczeń komunalnych z nieszczelnych szamb, a w przypadku wystąpienia cofki, jezioro 

jest odbiornikiem ścieków zrzucanych z oczyszczalni w Rowach. Jezioro jest intensywnie 

użytkowane rekreacyjnie tylko na wyznaczonych akwenach. Połowy ryb, zarybianie i połowy 

rekreacyjne prowadzone są w oparciu o zadania ochronne, których celem jest przebudowa 

stanu ichtiofauny jeziora. W okolicy jeziora występują stawy rybne, które mają połączenia 
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hydrologiczne z wodami jeziora. Brzegi akwenu są częściowo przekształcone, ponieważ 

wykonane zostały przyjeziorne obwałowania przeciwpowodziowe uniemożliwiające 

wylewanie wód jeziora. Brzegi jeziora otacza pas drzew i krzewów. Lasy łęgowe 

reprezentowane są przy ujściu Łupawy, występują olsy, torfowiska, podmokłe łąki 

i pastwiska. Trzcinowisko obejmuje prawie  całą długość linii brzegowej, szerokość pasa 

trzcin miejscami dochodzi nawet do 300–400 m. Roślinność zanurzona jest uboga, co wynika 

ze specyfiki jeziora przybrzeżnego. Dno zbiornika pokryte jest mułem. Są liczne kormorany 

(brak kolonii lęgowych) i ślady bytności bobrów (brzegi nie są przez nie przekształcone). 

Jezioro leży w granicach Słowińskiego Parku Narodowego. Istnieje miejscowy plan 

zagospodarowania dla gminy Ustka obejmujący miejscowość Rowy. Ograniczenia 

na zabudowę nad jeziorem nie uwzględniają nawet ryzyka wystąpienia zagrożenia 

powodziowego. W planie są przewidziane do zabudowy turystycznej tereny znajdujące się 

w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. W okolicy m. Rowy ma powstać około 50 nowych 

budynków, istnieje również zagrożenie zabudowy okolic Retowa. Głównym źródłem 

ładunków biogenów powstających w zlewni są tereny rolnicze (72% N i 57% P). Znaczny 

udział w ładunku fosforu ma także oczyszczalnia Smołdzino – 27%.   

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Utrzymanie dotychczasowych ograniczeń i wynikających z przepisów dotyczących 

Słowińskiego Parku Narodowego m.in. w zakresie zabudowy, zagospodarowania i rybactwa.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Ze względu na powierzchnię, objętość wód jeziora i powierzchnię zlewni oraz 

pochodzenie jeziora nie widzę możliwości uzyskania stanu dobrego. Działania powinny 

nie dopuścić do pogorszenia dotychczasowego stanu. 
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Jezioro  JASIEŃ POŁUDNIOWY 

ID  658 (nr katalogowy 21008) 

ID hydrograficzne  47413 

 

Lokalizacja: 54o16’36,1’’N, 17o36’18,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łupawa (GD09), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     331,49 ha 

Głębokość maks.    22,6 m 

Głębokość średnia    7,5 m 

Objętość     260,524 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  343,89 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży, stratyfikowany zbiornik przepływowy z kilkoma wyspami różnej 

wielkości. Akwen jest pochodzenia polodowcowego, ma kształt zbliżony do owalu. Jego dno 

jest  urozmaicone z kilkoma zagłębieniami. Od południa zasila go rzeka Obrówka. Odpływem 

jest wąski przesmyk stanowiący połączenie z wodami Jez. Jasień Północny. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest dobry. Jego wody charakteryzują się niską produktywnością i znaczną 

przezroczystością oraz dobrym stanem roślinności makrofitowej. Dobrą jakość wody 

potwierdza także stężenie  biogenów. W sezonie letnim wody hypolimnionu były całkowicie 

odtlenione. W ciągu ostatnich 9 lat produkcja biologiczna wód zbiornika podlegała zmianom 

bez żadnego wyraźnego trendu.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 7,7 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI 0,347 II 

Przezroczystość [m] 3,3 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 248 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,77 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,057 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  dobry 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,5 2 

V jez./L [tys.m3/m] 2,6 2 

Stratyfikacja wód [%] 13,1 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 50 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,8 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,71 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 344 km2. Otoczenie jeziora w 83% stanowią obszary 

zalesione. W bezpośrednim sąsiedztwie akwenu nie ma pól uprawnych. Nad jeziorem 

położone są dwie miejscowości o charakterze letniskowym: Jasień (402 osoby) i Łupawsko 

(430 osób). Zabudowania znajdują się w odległości powyżej 100 m od linii brzegowej. 

Nie są one skanalizowane. Ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone do mechaniczno-biologicznych oczyszczalni w Jasieniu 

i Czarnej Dąbrówce. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łupawa. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki. Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie. Zlokalizowano tu dwa 

ośrodki wypoczynkowe na około 350 miejsc i dwa pola biwakowe w odległości 300 m 

od jeziora (około 150 miejsc). Domki letniskowe znajdują się w odległości 100 m od brzegu 

jeziora. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub suchych ustępach 
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i wywożone przez uprawnioną firmę. Nie ma prywatnej zabudowy rekreacyjnej, 

nie rozwinęła się też agroturystyka. Plaże zajmują poniżej 1% linii brzegowej. Dwie plaże 

znajdują się w pobliżu miejscowości Łupawsko, jedna w pobliżu Jasienia. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. 

Położone jest na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i Natura 2000. Objęte jest 

strefą ciszy. Nad jeziorem gniazdują znaczne ilości kormoranów. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla gminy nie zezwala na dalszą zabudowę brzegów 

jeziora. Najwięcej materii biogennej dostaje się do wód jeziora wraz z opadem 

atmosferycznym (69% N i 52% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

73,38 660,46 22,02 8,6 10,6 9,9 

Lasy  704,59 1056,9 70,46 82,9 17,0 31,6 

Łąki  i pastwiska 72,29 216,87 14,46 8,5 3,5 6,5 

Opad atmosferyczny 331,41 4275,20 115,99 - 68,9 52,0 

Suma [kg/rok] 6209,42 222,93 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,067 1,87 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,067 1,87 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest dobry. W ciągu ostatnich 9 lat produkcja biologiczna wód zbiornika podlegała 

zmianom bez żadnego wyraźnego trendu. Otoczenie jeziora w 83% stanowią tereny 

zalesione. W bezpośrednim sąsiedztwie akwenu nie ma pól uprawnych. Zabudowania dwóch 

dość dużych wsi letniskowych (ponad 800 osób) znajdują się w odległości powyżej 100 m od 

linii brzegowej. Nie są one skanalizowane. Jezioro jest w znacznym stopniu wykorzystywane 

rekreacyjnie (około 500 miejsc). Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Ścieki ze wsi, 

ośrodków wypoczynkowych i pól biwakowych są wywożone do oczyszczalni. Na jeziorze 
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prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. 

Zbiornik znajduje się na obszarze chronionym. Nad jeziorem gniazdują znaczne ilości 

kormoranów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy nie zezwala 

na dalszą zabudowę brzegów akwenu. Najwięcej materii biogennej dostaje się do wód 

jeziora wraz z opadem atmosferycznym (69% N i 52% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód: 

1) utrzymanie dotychczasowych zasad określonych w planach zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie zakazu zabudowy brzegu jeziora,   

2) przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminie w zakresie gospodarki ściekowej. 
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Jezioro  JASIEŃ PÓŁNOCNY 

ID  658 (nr katalogowy 21009) 

ID hydrograficzne  47413 

 

Lokalizacja: 54o18’33,1’’N, 17o36’59,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łupawa (GD09), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     235,98 ha 

Głębokość maks.    32,2 m 

Głębokość średnia    9,1 m 

Objętość     21,996 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  74,92 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży, stratyfikowany zbiornik rynnowy położony w zlewni rzeki Łupawy. 

Zbiornik jest wydłużony w kierunku z południa na północ. Zasilają go wody Jez. Jasień 

Południowy, z którym jest połączony wąskim przesmykiem o zmiennym przepływie. 

Odpływ stanowi rzeka Łupawa kierująca się na północ. Na jeziorze nie występują zmiany 

poziomu wód. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Zlewnia ma średnie 

możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg Bajkiewicz-

Grabowskiej). Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry (II klasa wg SOJJ). Jego wody 

charakteryzują się niską produktywnością i znaczną przezroczystością oraz dobrym stanem 

roślinności makrofitowej. Dobrą jakość wody potwierdza także stężenie biogenów. 

W sezonie letnim wody hypolimnionu były całkowicie odtlenione. W ciągu 10 lat stan 

czystości wód zbiornika nie zmienił się.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 8,2 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI 0,381 II 

Przezroczystość [m] 3,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 249 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,91 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,048 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  dobry 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 9,1 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,64 3 

Stratyfikacja wód [%] 23,9 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,6 2 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 32,6 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,07 0 

Spadek zlewni 12,3 2 

Obszary bezodpływowe 40 2 

Typ geologiczny zlewni piaszczysta z torfem 2 

Typ użytkowania zlewni rolniczo-leśna 

z zabudową 

2 

Średnia  1,7 

Grupa  3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i zasilania jeziora 
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3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita zajmuje teren o powierzchni 74,9 km2. Otoczenie jeziora (bufor 

1000 m) zajmują głównie lasy (74,5%), pozostała część to tereny rolnicze z przewagą 

gruntów ornych (14%). W bezpośrednim sąsiedztwie akwenu nie ma pól uprawnych. 

Na północnym brzegu jeziora położona jest wieś Zawiaty licząca 30 mieszkańców. Zabudowa 

znajduje się w odległości powyżej 100 m od linii brzegowej. Wieś nie jest skanalizowana. 

Ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone 

do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce. Odbiornikiem ścieków jest 

rzeka Łupawa. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Jezioro jest użytkowane 

rekreacyjnie: łodzie wiosłowe, żaglówki, rowery wodne. Zabudowę rekreacyjną stanowi 

jedynie jeden ośrodek wczasowy na około 110 miejsc, usytuowany w odległości ponad 100 

m od linii brzegowej. Przy ośrodku znajduje się plaża. Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. Brzegi są łagodne 

i łatwo dostępne. Otoczone są pasem drzew i krzewów, tworzącym naturalny bufor 

ochronny dla wód. Roślinność wynurzona porasta brzegi jeziora, tworząc mniej lub bardziej 

zwarte łany (głównie trzcina pospolita i sit wodny, rzadziej pałka wodna i tatarak zwyczajny). 

Roślinność zanurzona to głównie moczarka kanadyjska, wywłócznik i rogatek. Na jeziorze 

gniazdują kormorany. Zbiornik znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” 

i Natura 2000. Objęty jest strefą ciszy. Ładunek fosforu powstający w zlewni w 35% pochodzi 

z terenów zalesionych, z opadem atmosferycznym do jeziora dostaje się 35% ładunku fosforu 

i aż 51% azotu.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

150,64 1355,79 45,19 13,9 22,6 19,3 

Lasy  809,26 1213,9 80,93 74,5 20,3 34,6 

Łąki  i pastwiska 88,89 266,68 17,78 8,2 4,5 7,6 

Ugory 37,22 111,65 7,44 3,4 1,9 3,2 

Opad atmosferyczny 235,98 3044,08 82,59 - 50,8 35,3 

Suma [kg/rok] 5992,09 233,93 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,099 2,54 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,099 2,54 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jego zlewnia ma 

średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg 

Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry (II klasa wg SOJJ). 

W ciągu 10 lat stan czystości wód akwenu nie zmienił się. Otoczenie jeziora zajmują głównie 

lasy (74,5%), a w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu nie ma pól uprawnych. Niewielka 

zabudowa znajduje się w odpływowej części zbiornika, w odległości powyżej 100 m od linii 

brzegowej. Wieś nie jest skanalizowana. Ścieki wywożone są do oczyszczalni. Do jeziora 

nie są odprowadzane żadne ścieki. Zabudowę rekreacyjną stanowi jedynie jeden ośrodek 

wczasowy z plażą (110 miejsc), usytuowany powyżej 100 m brzegu. Na jeziorze prowadzona 

jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. 

Brzegi porośnięte są pasem drzew i krzewów, tworzącym naturalny bufor ochronny dla wód. 

Roślinność wynurzona porasta brzegi jeziora, tworząc mniej lub bardziej zwarte łany. 

Zbiornik znajduje się na obszarze chronionym. Ładunek fosforu powstający w zlewni w 35% 

pochodzi z terenów zalesionych, z opadem atmosferycznym do jeziora dostaje się kolejne 

35% ładunku fosforu i aż 51% azotu.  

 

Geosystem jeziora, w którym niekorzystne dla jeziora warunki zlewniowe (duża możliwość 

dostarczania materii do jeziora) są równoważone przez wysoką odporność samego jeziora 

na wpływy z zewnątrz. W efekcie tempo naturalnej eutrofizacji wód powinno być 

umiarkowaneutrzymanie w dobrym stanie wód Jez. Jasień Południowy. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu   

Utrzymanie w dobrym stanie wód Jez. Jasień Południowy. 
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Jezioro  JUNNO 

ID  230 (nr katalogowy 21022) 

ID hydrograficzne  4742549 

 

Lokalizacja: 54o24’05,2’’N, 17o54’19,5’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łupawa (GD09), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     58,99 ha 

Głębokość maks.    13,6 m 

Głębokość średnia    5,3 m 

Objętość     3,127 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  5,38 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w zlewni rzeki Bukowiny, dopływu Łupawy. Jest to niewielki 

zbiornik rynnowy wydłużony w kierunku WE. Połączony jest on krótkim odpływem z Jez. 

Kamienickim. Dopływami są jedynie rowy melioracyjne odwadniające okoliczne pola, 

okresowo suche.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to zbiornik dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest bardzo dobry (II klasa wg SOJJ). Latem wody akwenu były słabo natlenione. 

Deficyt tlenu występował już prawie w całym metalimnionie. Wody charakteryzowały się 

niską produktywnością i dobrą przezroczystością. Plankton był zróżnicowany gatunkowo, 

a występujące organizmy typowe dla wód czystych lub słabo zanieczyszczonych. Skład 

ilościowy i jakościowy planktonu wskazywał na istniejącą jeszcze równowagę troficzną. 

Mulisty charakter dna i skład organizmów bentosowych wskazywały jednak na pogarszający 

się stan jeziora. Wyraźnie gorszej jakości były wody zachodniej części akwenu. Stężenia 

substancji biogennych były tu kilkakrotnie wyższe, a wody słabiej natlenione. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 7,2 I 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 2,3 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] bd - 

Azot ogólny [mgN/l] 0,68 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,058 I-II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,3 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,97 3 

Stratyfikacja wód [%] bd - 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] bd - 

Wymiana wody (%) 60 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje obszar 5,4 km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) 

w 76% stanowią lasy. Pozostałą część zajmują tereny użytkowane rolniczo. Miejscami użytki 

zielone znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. W granicach zlewni bezpośredniej 

znajduje się część zabudowań wsi Kamienica Królewska i Kamienicki Młyn. Zabudowa 

dochodzi do 50 m od brzegu jeziora. Miejscowości te nie są skanalizowane. Ścieki bytowo-

gospodarcze gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do mechaniczno – 

biologiczno -chemicznej oczyszczalni ścieków w Sierakowicach. Odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych  jest rzeka Bukowina. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Zabudowę 

rekreacyjną stanowi obecnie jedynie zwarta zabudowa prywatnych domków letniskowych.  

Znajduje się tu także kąpielisko i jedno pole biwakowe w okolicy Kamienicy Królewskiej. 

W umiarkowanym stopniu rozwinęła się także agroturystyka (obecnie 30 miejsc 

noclegowych). Plaże zajmują niewielki odsetek linii brzegowej. Na jeziorze prowadzona jest 
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gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. Brzegi jeziora nie 

są łatwo dostępne, są łagodne, otoczone pasem drzew i krzewów. Porasta je trzcinowisko. 

Występuje roślinność podwodna. Jezioro znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego, Natura 2000 i kompleksu leśnego „Lasy Mirachowskie”. Najwięcej materii 

biogennej dostaje się do wód jeziora wraz z opadem atmosferycznym (55% N i 37% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

22,86 205,74 6,86 8,7 14,8 12,4 

Lasy  199,22 298,83 19,92 75,9 21,6 35,9 

Łąki  i pastwiska 4,98 14,94 1,00 1,9 1,1 1,8 

Ugory 35,36 106,08 7,07 13,5 7,7 12,7 

Opad atmosferyczny 58,99 760,97 20,65 - 54,9 37,2 

Suma [kg/rok] 1386,56 55,49 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,094 2,35 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,094 2,35 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest bardzo dobry (II klasa wg SOJJ). Otoczenie jeziora w 76% stanowią lasy. 

Pozostałą część zajmują tereny użytkowane rolniczo. Miejscami użytki zielone znajdują się 

w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Nie skanalizowana zabudowa wiejska dochodzi do 50 m 

od brzegu. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Zabudowę rekreacyjną stanowi 

zwarty kompleks prywatnych domków letniskowych. W pobliżu Kamienicy Królewskiej 

znajduje się także kąpielisko i pole biwakowe. W umiarkowanym stopniu rozwinęła się także 

agroturystyka. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, 

odbywają się połowy rekreacyjne. Akwen znajduje się na terenie chronionym. Najwięcej 

materii biogennej dostaje się do wód jeziora wraz z opadem atmosferycznym (55% N i 37% 

P).  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

Kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej, letniskowej. 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1253 

 

 

Jezioro  KAMIENICKIE 

ID 214 (nr katalogowy 21016) 

ID hydrograficzne  474259 

 

Lokalizacja: 54o23’59,2’’N, 17o52’11,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łupawa (GD09), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     159,34 ha 

Głębokość maks.    4,8 m 

Głębokość średnia    2,4 m 

Objętość     3,432 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  123,58 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży i bardzo płytki zbiornik, położony na wysokości 149 m n.p.m., w zlewni 

rzeki Bukowiny (dopływ Łupawy). Jezioro jest silnie zamulone. Warstwa mułu sięga 

od 0,8 do 1,8 m. Dno przy brzegu wschodnim do głębokości 2,5 m jest wolne od mułu. 

Największym spośród kilku dopływów jest rzeka Bukowina, wpływająca do zbiornika 

od strony południowo-zachodniej. Pozostałe dopływy to: połączone cieki z jezior 

Potęgowskie i Junno; dopływ z Jez. Mileńka; ciek dopływający spod wsi Kamienica Królewska 

oraz liczne rowy melioracyjne odwadniające okoliczne pola. Wody akwenu odpływają 

kanałem do Jez. Święte. Poziom wody w jeziorze jest stabilny.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro charakteryzuje niekorzystny zespół cech morfometrycznych, hydrograficznych 

i zlewniowych, który wpływa na jego ekstremalnie wysoką podatność na degradację 

(poza kategorią wg SOJJ). Niewielka głębokość, brak stratyfikacji wód, wysoka podatność 

na wpływy z przylegających terenów, cechy sprzyjające recyrkulacji biogenów to czynniki, 

które mogą przyśpieszać tempo eutrofizacji. Wysoki procent wymiany wody oraz 

niekorzystny sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej także mogą mieć wpływ 

na jakość wód jeziora. Stan ekologiczny wód zbiornika jest umiarkowany (III klasa wg SOJJ). 

Wody w całym zbiorniku wiosną i latem były wysoko natlenione. Charakteryzowały się 
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umiarkowanie wysoką produkcją biologiczną i niską przezroczystością. Wyższe stężenie 

chlorofilu-a notowano w sezonie letnim, szczególnie w znacznie płytszej, południowo-

wschodniej części zbiornika. Poziom azotu odpowiadał dobrej jakości wody, stężenie fosforu 

przekraczało poziom stanu dobrego.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 36,6 III 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 0,9 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 5,6 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] bd - 

Azot ogólny [mgN/l] 1,45 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,142 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,4 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,52 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,40 4 

Wymiana wody (%) 1000 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 34,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje obszar 123,6 km2. Jego otoczenie stanowią lasy 

szpilkowe (44,8%) i grunty orne (21,5%). Pozostałą część zlewni zajmują ugory, łąki 

i pastwiska. Pola uprawne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Wypasane jest 

tu także bydło. Na południowo-wschodnim brzegu znajduje się nie skanalizowana wieś 

Kamienica Królewska. Jej zabudowa dochodzi do 100 m od linii brzegowej. Jezioro jest 

w niewielkim stopniu wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Zabudowę stanowią jedynie 

nieliczne, rozproszone, prywatne domki letniskowe. Jest także przystań i plaże. Rozwija się 
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agroturystyka (obecnie około 50 miejsc noclegowych). Do jeziora nie są odprowadzane 

żadne ścieki. Ścieki socjalno-bytowe z zabudowań wiejskich oraz rekreacyjnych gromadzone 

są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do mechaniczno – chemiczno - biologicznej 

oczyszczalni w Sierakowicach. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Bukowina. 

Brzegi jeziora nie są przekształcone, są raczej łagodne i łatwo dostępne. Jezioro otacza 

naturalny bufor ochronny z drzew i krzewów. Uboga roślinność wynurzona występuje 

na niewielkiej powierzchni dna (około 7% długości linii brzegowej). Gatunkiem dominującym 

jest sitowie jeziorne. Roślinność zanurzona zajmuje około 30% dna. Jest to najczęściej 

wywłócznik tworzący rozległe, podwodne łąki, szczególnie w południowej części zbiornika. 

Nad brzegiem usytuowana jest  wytwórnia pasz „EKBORG”. Nie ma ujęć wody pitnej 

i przemysłowej. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, 

odbywają się połowy rekreacyjne. Na jeziorze gniazdują kormorany. Akwen leży na terenie 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Gminne plany obejmują zwiększenie rekreacji 

zorganizowanej. Głównym źródłem ładunku materii biogennej powstającego w zlewni są 

grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej (30% N i 25% N), oraz opad atmosferyczny 

(45% N i 31% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

151,2 1360,80 45,36 21,5 29,6 25,2 

Lasy  315,35 473,03 31,54 44,8 10,3 17,5 

Łąki  i pastwiska 108,34 325,02 21,67 15,4 7,1 12,0 

Ugory 128,4 385,20 25,68 18,3 8,4 14,3 

Opad atmosferyczny 159,34 2055,49 55,77 - 44,7 31,0 

Suma [kg/rok] 4599,53 180,01 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,113 2,89 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,113 2,89 
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Ocena końcowa  

Jezioro charakteryzuje niekorzystny zespół cech morfometrycznych, hydrograficznych 

i zlewniowych, który wpływa na jego ekstremalnie wysoką podatność na degradację (poza 

kategorią wg SOJJ). Niewielka głębokość, brak stratyfikacji wód, wysoka podatność 

na wpływy z przylegających terenów, cechy sprzyjające recyrkulacji biogenów to czynniki, 

które mogą przyśpieszać tempo eutrofizacji. Wysoki procent wymiany wody oraz 

niekorzystny sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej także mogą mieć wpływ na 

jakość wód jeziora. Stan ekologiczny wód zbiornika jest umiarkowany (III klasa wg SOJJ). 

Otoczenie jeziora stanowią lasy i grunty orne. Pozostałą część zlewni zajmują ugory, łąki 

i pastwiska. Pola uprawne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Wypasane jest 

tu także bydło. Na południowo-wschodnim brzegu znajduje się nie skanalizowana wieś 

Kamienica Królewska. Jej zabudowa dochodzi do 100 m od linii brzegowej. Jezioro jest 

w niewielkim stopniu wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Rozwija się agroturystyka. 

Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

z oczyszczalni w Sierakowicach jest rzeka Bukowina. Jezioro otacza naturalny bufor ochronny 

z drzew i krzewów. Nad brzegiem usytuowana jest wytwórnia pasz „EKBORG”. Nie ma ujęć 

wody pitnej i przemysłowej. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono 

zarybiane, odbywają się połowy rekreacyjne. Akwen leży na terenie chronionym. Gminne 

plany obejmują zwiększenie rekreacji zorganizowanej. Głównym źródłem ładunku materii 

biogennej powstającego w zlewni są grunty orne i tereny o zabudowie rozproszonej, oraz 

opad atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów, 

2) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni jeziora, 

3) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i letniskowej,    

4) utrzymanie lub nasadzenie pasa zadrzewień lub zakrzewień o szerokości 15 m 

na odcinkach linii brzegowej, gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Osiągnięcie dobrego stanu jest trudne ze względu na rolniczo-hodowlany charakter 

i intensywne zagospodarowanie zlewni - 15 lat.  
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Jezioro  POTĘGOWSKIE DUŻE 

ID  195 (nr katalogowy 21019) 

ID hydrograficzne  4742543 

 

Lokalizacja: 54o25’03,9’’N, 17o55’53,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łupawa (GD09), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     59,13 ha 

Głębokość maks.    8,8 m 

Głębokość średnia    3,4 m 

Objętość     4,570 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  21,5 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

Zbiornik obejmuje trzy plosa o nazwie Czarne, Potęgowskie i Łączyno Duże. Położony 

jest w zlewni rzeki Bukowiny (dopływ Łupawy). Jest to dość duże i płytkie, silnie wydłużone 

i zwężone w połowie długości jezioro. Jego linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, 

z licznymi przewężeniami i zatoczkami. Najwęższa część zbiornika, zwana plosem jeziora 

Potęgowskiego, jest najpłytsza (2-3 m głębokości) i oddziela od siebie dwa głębsze plosa: 

Łączyno Duże i Czarne. Rzeźba dna misy jest urozmaicona, o łagodnych spadkach. 

Zbiornik jest połączony kanałem z pobliskim jeziorem Odnoga (Potęgowo Małe). Do jeziora 

dopływa szereg małych cieków: od wschodu wody Jez. Kocinko, położonego na terenie 

Rezerwatu „Dolina Lechicka”; od północy ciek spod wsi Potęgowo; do Jez. Czarne dopływają 

wąskim kanałem wody Jez. Białego. Odpływ wód uchodzi do Jez. Kamienickiego. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jest to zbiornik bardzo podatny na degradację (III kategoria wg SOJJ). Charakteryzuje 

go niska odporność na wpływy z przylegających do niego terenów i brak stratyfikacji wód, 

związany z niewielką głębokością. Obszerny epilimnion stwarza dogodne warunki 

do recyrkulacji substancji biogennych i wyższej produktywności jeziora. Korzystnym dla 

jakości wód jeziora jest sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej (przewaga lasów, 
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niski udział gruntów ornych). Stan ekologiczny wód zbiornika jest dobry (III klasa wg SOJJ). 

Jego wody charakteryzowały się niską produktywnością, umiarkowanie dobrą 

przezroczystością. Stężenia biogenów odpowiadały dobrej jakości wody. Latem wody 

przydenne były całkowicie odtlenione. 

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 16,4 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 0,9 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] bd - 

Azot ogólny [mgN/l] 1,29 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,106 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,4 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,45 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,18 3 

Wymiana wody (%) 150 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 5,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Obszar zlewni całkowitej zajmuje 21,5 km2. Otoczenie jeziora składa się w 73% 

z lasów i w 27% z gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej. Intensywnie 

uprawiane pola dochodzą bezpośrednio do linii brzegowej zbiornika. Wypasane jest bydło. 

Jezioro jest dość intensywnie wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Na północnym 

brzegu zlokalizowane są trzy duże ośrodki wypoczynkowe (na około 100 osób), baza 

harcerska z polem namiotowym oraz liczne rozproszone prywatne domki letniskowe. Są tu 

także umiejscowione dwie nie skanalizowane wsie Potęgowo i Kukówka, niewielkie 
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wybudowania znajdują się na południowym brzegu jeziora. Odległość zabudowań od brzegu 

zbiornika dochodzi do 50 m. Wokół zbiornika nie zlokalizowano żadnych punktowych źródeł 

zanieczyszczeń. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone 

do mechaniczno – chemiczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuczewie. Oczyszczone 

ścieki odprowadzane są do rzeki Łeby. Nie ma ujęć wody pitnej i przemysłowej. Brzegi jeziora 

są łagodne i łatwo dostępne. Akwen znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, jest ono zarybiane. 

Od maja do września odbywają się tu połowy rekreacyjne. Źródłem ładunków azotu i fosforu 

powstających w zlewni są przede wszystkim grunty orne (50% N i 43% P) i lasy (28% N i 38% 

P). Reszta ładunku dostarczana jest z opadem atmosferycznym.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

153,17 1378,53 45,95 27,4 50,1 42,8 

Lasy  405,25 607,88 40,53 72,5 22,1 37,8 

Ugory 0,57 1,71 0,11 0,1 0,1 0,1 

Opad atmosferyczny 59,13 762,78 20,70 - 27,7 19,3 

Suma [kg/rok] 2750,89 107,29 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,181 4,65 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,181 4,65 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik o wysokiej podatności na degradację, mało odporny na wpływy 

z przylegających do niego terenów i warunkach sprzyjających wysokiej produktywności, 

dlatego bardzo korzystnym z punktu widzenia ochrony wód zbiornika jest sposób 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej (niski udział terenów rolniczych, przewaga lasów, 

leży na terenie chronionym). Wprawdzie gruntów ornych w zlewni jest niewiele, jednak 

intensywnie uprawiane pola są blisko zbiornika. Północny brzeg jeziora jest najbardziej 

zabudowany i intensywnie wykorzystywany do celów rekreacji. Jezioro nie jest odbiornikiem 
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ścieków ze źródeł punktowych, nie można jednak wykluczyć możliwości spływu 

zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw. Stan ekologiczny wód jest dobry. Źródłem 

ładunków azotu i fosforu powstających w zlewni są przede wszystkim grunty orne (50% N i 

43% P) i lasy (28% N i 38% P). Reszta ładunku dostarczana jest z opadem atmosferycznym. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej,     

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia Łeby (GD10) 
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Jezioro  DOŁGIE WIELKIE 

ID  21046 

ID hydrograficzne  476782 

 

Lokalizacja: 54o41’55”N, 17o11’45”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łeby (GD10), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     156,4 ha  

Głębokość maks.    2,9 m  

Głębokość średnia    1,4  m  

Objętość     2151,8  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,1 km2 

Typ abiotyczny   4 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro przymorskie, nie mające bezpośredniego połączenia z morzem (typ abiotyczny 

4) otoczone porośniętymi borem nadmorskim wydmami Mierzei Łebskiej.  Bezpośrednie 

otoczenie to dobrze wykształcony pas zadrzewień i zakrzewień, w tym lasy olsowe oraz 

torfowiska na południu i wschodzie, brzeg północny stabilny – miejscowo wydmy dochodzą 

do brzegu jeziora. Jezioro bardzo płytkie, silnie zarastające przez roślinność makrofitową 

wynurzoną i o liściach pływających. Odpływ z jeziora następuje do kanału łączącego jeziora 

Łebsko i Gardno. Wahania poziomu wody w granicach 20-30cm,  spowodowane są głównie 

warunkami pogodowymi. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 30,6 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,9 >II 

% O2 w hypolimnionie - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 343 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 2,46 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,11 >II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,4 4                    

V jez./L [tys.m3/m] 0,32 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,73 4 

Wymiana wody (%) 70 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,3 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów  1 

Średnia  3,00 

Kategoria III - Jezioro bardzo  podatne na degradację 

 

 

Umiarkowany stan ekologiczny tego jeziora wynika z jego bardzo dużej podatności na 

wpływy zewnętrzne – mała  głębokość i objętość jeziora - i jego położenia w zasięgu 

oddziaływania wiatrów morskich. Wiatry te powodują ciągłe mieszanie wód i unoszenie 

osadów dennych, które zasilają wody w pierwiastki biogenne, sprzyjając utrzymywaniu się 

zakwitów glonów. Wcześniejsze badania monitoringowe potwierdzają stabilny stan trofii 

i zanieczyszczenia  wód w czasie – wskazywały one na  II – III klasę czystości. Sporadycznie 

obserwowano przyduchy spowodowane zakwitami glonów w miesiącach letnich lub 

długotrwałym zaleganiem pokrywy lodowej.  
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow.[ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lasy 440,47 660,71 44,05 71,82 25,72 43,92 

Łąki  i pastwiska 19,27 57,81 3,85 3,14 2,25 3,84 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 18,54 55,62 3,71 3,02 2,17 3,70 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 139,11 1794,52 48,69 

 

69,86 48,54 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 2568,65 100,30 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,07 1,85 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,07 1,85 

 

W zlewni jeziora brak punktowych źródeł zanieczyszczeń, ładunki docierające do zbiornika 

pochodzą z naturalnej zlewni bezpośredniej.  W ostatnich latach obserwuje się na 

północnym brzegu jeziora Dołgie Wielkie powstanie i rozwój miejsca noclegowego 

kormoranów (średnio około 300 osobników) - których wpływ na stan ekosystemu może być 

znaczący, jeśli populacja kormoranów tam przebywających będzie się utrzymywać albo jeśli 

miejsce to stanie się kolonią lęgową.   

 

Ocena końcowa 

Jezioro Dołgie Wielkie - pomimo położenia na terenie objętym ochroną, otoczenia 

przez naturalne układy buforujące dopływ zanieczyszczeń ze zlewni  i braku punktowych 

źródeł zanieczyszczeń – jest zbiornikiem o zaawansowanej trofii i umiarkowanym stanie 

ekologicznym. Wynika to z cech morfometrycznych jeziora - małej głębokości i objętości 

zbiornika. Elementem istotnie wpływającym na stan ekosystemu może być duża populacja 

kormoranów żerująca i wypoczywająca na jeziorze. Podwyższona zawartość chlorofilu i   
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fosforu w wodzie, wskazujące na stan gorszy od dobrego, mogą być stymulowane przez tę 

populację kormoranów. 

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne  

Jezioro leży na obszarze ochrony ścisłej w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego i 

objęte jest całkowitą ochroną prawną. M.in. jezioro wyłączone jest całkowicie z użytkowania 

rybackiego, obowiązuje zakaz wędkowania i uprawiania sportów wodnych itp.  

W zlewni jeziora należy pozostawić przebudowę roślinności samej przyrodzie, nie dokonując 

zarazem zrębów drzew.  

Należy prowadzić monitoring wód w celu rejestracji stanu i zmian środowiska jezior i zlewni, 

w tym w kontekście oddziaływania populacji kormoranów. Monitoringiem należy objąć 

jezioro  w zakresie pomiarów fizyczno- chemicznych wód i osadów oraz roślinności, w tym 

populacji rzadkich gatunków roślin typowych dla jezior lobeliowych. Monitoring fizyczno- 

chemicznych cech wód, monitoring biologiczny w zakresie fito i zooplanktonu należy 

prowadzić co  dwa lata. Monitoring makrofitów wodnych co cztery lata 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

W przypadku ograniczenia presji kormoranów na jeziora jest możliwe uzyskanie stanu 

dobrego w ciągu 5-10 lat. 

Jednak wcześniejsze obserwacje i dane pomiarowe sugerują, że obserwowany obecnie stan 

nie odbiega od wcześniejszego i jest naturalnym stanem tego specyficznego ekosystemu 

jeziornego (typ abiotyczny 4). 
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Jezioro  KOZIE 

ID  ID  254 (nr katalogowy 21043) 

ID hydrograficzne  47641 

 

Lokalizacja: 54o23’07,6’’N, 17o34’30,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łeba (GD10), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     104,97 ha 

Głębokość maks.    16,9 m 

Głębokość średnia    6,8 m 

Objętość     6,991 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,42 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest polodowcowym, stosunkowo dużym, średnio głębokim zbiornikiem, o słabo 

rozwiniętej linii brzegowej i mało urozmaiconej rzeźbie dna. Najgłębsze miejsce akwenu 

znajduje się w części centralnej, a jedyna wyspa usytuowana jest na wschód od odpływu 

rzeką Pogorzelicą. Powierzchnia dna jest przeważnie piaszczysta i piaszczysto – mulista, 

twarde podłoże występuje przy brzegach. Brzegi raczej stromo opadają w kierunku lustra 

wody, co jest widoczne zwłaszcza od północno - wschodniej strony. Z jeziora bierze początek 

rzeka Pogorzelica, lewostronny dopływ rzeki Łeby. Ciek bierze początek w okolicach 

miejscowości Kozy i po przepłynięciu 0,5 km tworzy rozległe rozlewisko o nieuregulowanym 

przepływie, zależnym od siły i kierunku wiatru. Odpływ wód następuje w kierunku 

północnym.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to zbiornik dość podatny na degradację (II kategoria podatności wg SOJJ). Zlewnia 

ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości 

dostarczania materii do zbiornika (grupa 1 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny 

wód jeziora jest słaby, zbliżony do złego. Wody charakteryzowały się stosunkowo wysoką 

produkcją biologiczną, ale dobrą przezroczystością. Epilimnion był dobrze natleniony. Wraz 

z głębokością warunki tlenowe ulegały pogorszeniu, by w dolnych warstwach metalimnionu 
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i dalej w hypolimnionie ulec całkowitemu odtlenieniu. Związki azotu prezentowały 

podwyższony poziom.  Na przestrzeni 10 lat klasa czystości wód nie zmieniła się (nadal w II 

klasie wg SOJJ), jednak jakość wód akwenu uległa niewielkiemu pogorszeniu. Wzrosła 

zasobność zbiornika w materię organiczną, gorszy był stan wód przydennych. Wzrosła 

produkcja pierwotna obrazowana nieco wyższą koncentracją chlorofilu-a. Gorszy był stan 

natlenienia wód. Strefy beztlenowe obejmowały cały hypolimnion, a gwałtowny spadek 

koncentracji tlenu obserwowany był już w metalimnionie. 

 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 17,3 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 3,6 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 249 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,45 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] bd - 

 Stan jeziora Słaby 

 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 6,8 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,08 3 

Stratyfikacja wód [%] 3,4 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,07 1 

Wymiana wody (%) 20 1 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,0 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,86 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 6,9 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Gęstość sieci rzecznej 0,08 0 

Spadek zlewni 43,2 3 

Obszary bezodpływowe 0 3 

Typ geologiczny zlewni torfiasta 0 

Typ użytkowania zlewni leśna 0 

Średnia  1,00 

Grupa  1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia całkowita zajmuje obszar 7,4 km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) stanowią 

lasy (77%) i grunty orne z luźną zabudową (23%). Niewielką wieś Kozy, zlokalizowaną 

w odległości ok.2 km na północny-wschód od zbiornika, zamieszkuje 260 mieszkańców. Wieś 

nie jest skanalizowana, a ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 

i wywożone do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce. Odbiornikiem 

ścieków jest rzeka Łupawa. Tereny wokół jeziora ze względu na trudny dostęp, wysokie 

skarpy i porośnięcie powierzchni zlewni lasem, nie zostały zagospodarowane pod względem 

rekreacyjnym. Niewielkie, tzw. dzikie obozowisko funkcjonuje w okresie letnim nad 

wschodnim brzegiem, na wysokości największego zagłębienia jeziora. Jezioro Kozie nie 

stanowi bezpośredniego odbiornika ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń, nie jest 

również pod wpływem zanieczyszczeń wprowadzanych pośrednio. Na wschodnim brzegu, 

w części środkowej, przy największym półwyspie funkcjonuje niewielkie pole namiotowe. 

Jest to tak zwane „dzikie” obozowisko, bez pojemników na odpady i nawet prowizorycznej 

toalety. Roślinność wodna wynurzona reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą, 

która porasta strefę litoralu prawie na całej długości. Przy brzegach, można spotkać 

stanowiska turzyc. Roślinność zanurzona sięga do głębokości 5 m. Najliczniej występowały: 

moczarka kanadyjska, wywłócznik skrętoległy i okółkowy. Zaobserwowano też stanowiska 

rogatka sztywnego i pełzatki pierzastej. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Gatunkami dominującymi w odłowach są: leszcz, płoć i szczupak. Ten ostatni stanowi 

również materiał zarybieniowy wprowadzany co roku do jeziora. Jezioro udostępnione jest 

do wędkowania. Na jeziorze gniazdują liczne kormorany. Głównym źródłem ładunków 

materii biogennej powstających w zlewni grunty orne (28% N i 27% P) i lasy (30% P), a także 

opad atmosferyczny (56% N i 43% P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

76,52 688,68 22,96 22,8 28,3 26,8 

Lasy  259,00 388,50 25,90 77,2 16,0 30,3 

Opad atmosferyczny 104,97 1354,13 36,74 - 55,7 42,9 

Suma [kg/rok] 2431,31 85,60 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,082 2,32 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,082 2,32 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik dość podatny na degradację (II kategoria podatności wg SIJJ). Zlewnia 

ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości 

dostarczania materii do zbiornika. Stan ekologiczny wód jeziora jest słaby, zbliżony do złego. 

Na przestrzeni 10 lat klasa czystości wód nie zmieniła się (nadal w II klasie wg SOJJ), jednak 

jakość wód akwenu uległa niewielkiemu pogorszeniu. Otoczenie jeziora zajmują lasy (77%) 

i grunty orne z luźną zabudową (23%). Niewielką wieś Kozy, zlokalizowaną w odległości 2 km 

na północny-wschód od zbiornika, zamieszkuje 260 mieszkańców. Wieś nie 

jest skanalizowana, a ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone 

do oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce. Tereny wokół jeziora ze względu na trudny dostęp, 

wysokie skarpy i porośnięcie powierzchni zlewni lasem, nie zostały zagospodarowane pod 

względem rekreacyjnym. Jezioro Kozie nie stanowi bezpośredniego odbiornika ścieków 

z punktowych źródeł zanieczyszczeń, nie jest również pod wpływem zanieczyszczeń 

wprowadzanych pośrednio. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Głównym 

źródłem ładunków materii biogennej powstających w zlewni grunty orne i lasy, znaczny 

udział ma także opad atmosferyczny.  
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Rozpatrzenie możliwości rekultywacji przez natlenianie w okresie stratyfikacji 

głęboczków  np. aeratorami wiatrowymi z odłowem ryb planktono- i roślinożernych. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10-12 lat. 
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Jezioro  LUBOWIDZKIE 

ID 82 (nr katalogowy 21040) 

ID hydrograficzne  4761823 

 

Lokalizacja: 54o33’19,6’’N, 17o49’50,2’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łeba (GD10), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     157,29 ha 

Głębokość maks.    15,6 m 

Głębokość średnia    8,0 m 

Objętość     12,706 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  57,78 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to polodowcowe, stosunkowo duże, średnio głębokie jezioro, o słabo rozwiniętej 

linii brzegowej i mało urozmaiconej rzeźbie dna, z jednym wyraźnie zaznaczonym 

zagłębieniem w części centralnej. Powierzchnia dna jest piaszczysta i piaszczysto – mulista, 

a miejscami przy brzegach także piaszczysto-kamienista. Brzegi w miarę łagodnie opadają 

w kierunku lustra wody. Przez jezioro przepływa rzeka Węgorza, lewostronny dopływ Łeby. 

Bierze ona początek w zalesionych okolicach m-ci Rozłazino i wpływa do zbiornika 

z południowego-wschodu. Wypływa z jeziora w części północno-wschodniej 

i po przepłynięciu około 0,5 km, skręca na północny – zachód do rzeki Łeby. Akwen przyjmuje 

ponadto wody z kilku rowów melioracyjnych i mniejszych cieków o niewielkim przepływie, 

okresowo suchych. Największe z nich to: dopływ z Jez. Mały Lubowidz (około 1 km) i dopływ 

spod m–ci Dąbrówka Wielka. Poziom wód zbiornika jest stabilny. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest dobry (II klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się niewielką produkcją 

biologiczną i dobrą przezroczystością, stosunkowo niskim poziomem biogenów 

i przewodnością. Na przestrzeni 10 lat jakość wód zbiornika uległa znacznej poprawie 

(z III do II klasy wg SOJJ). Obniżyła się zasobność jeziora w materię organiczną i biogenną, 
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spadła produkcja biologiczna. Zarówno 10 lat temu, jak i obecnie, wody hypolimnionu były 

jednak całkowicie odtlenione. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 12,0 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 2,9 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 291 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,03 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,040 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 8,0 2 

V jez./L [tys.m3/m] 1,94 3 

Stratyfikacja wód [%] 10,3 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,06 1 

Wymiana wody (%) 100 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 4,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa 

Zlewnia całkowita jeziora zajmuje powierzchnię 57,78 km2. Jego otoczenie (bufor 

1000 m) stanowią głównie lasy – 75%, co w sprzyjających warunkach może stanowić 

naturalną osłonę ekosystemu wód jeziora i opóźnić tempo ich eutrofizacji. Nad brzegiem, 

w odległości 25 m od linii wody znajdują się pastwiska. Akwen leży w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na S od Lęborka”. 

Zbiornik nie stanowi bezpośredniego odbiornika ścieków z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń, jednak nad rzeką Węgorza, w części południowej, znajduje się Hodowla Ryb 

Słodkowodnych w Lubowidzu. Wody pohodowlane, po przepłynięciu przez osadnik-

odstojnik, są wprowadzane do odbiornika w odległości 0,1 km od akwenu, zgodnie 
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z pozwoleniem wodno-prawnym (Q=0,018 m3/s). Nie skanalizowana, letniskowa wieś 

Lubowidz (400 osób) zlokalizowana jest w odległości 300 m na południe od zbiornika. Ścieki 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków 

w Lęborku. W pobliżu jeziora, głównie po obu stronach dopływów z Jez. Mały Lubowidz 

i Węgorzy, zlokalizowany jest kompleks „Jezioranka”, stanowi go zwarta zabudowa domków 

murowanych i drewnianych, plaże, ośrodek żeglarski. Roślinność wodna wynurzona jest 

przeciętnie rozwinięta i reprezentowana głównie przez trzcinę pospolitą, która porasta strefę 

litoralu kępami, na całej długości. Przy brzegach, można spotkać stanowiska sitowia 

jeziornego. Roślinność zanurzona tworzy na powierzchni dna podwodne łąki. Najliczniej 

występował wywłócznik okółkowy, rogatek sztywny i moczarka kanadyjska. Zaobserwowano 

też stanowiska rdestnicy pływającej. Jezioro zarybiane jest co roku (karp, jaź, lin i szczupak). 

Wykorzystywane jest ono  jedynie do wędkowania. Nie prowadzi się regularnych odłowów 

(gospodarczych). W odległości 200 m od brzegu znajdują się stacje benzynowe. Głównym 

źródłem materii biogennej powstającej w zlewni są zrzuty z hodowli pstrąga  (37% N i 50% P) 

oraz opad atmosferyczny (41% N i 24% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

45,89 413,01 13,77 10,2 8,3 6,0 

Lasy  336,21 504,32 33,62 74,8 10,2 14,6 

Łąki  i pastwiska 61,61 184,83 12,32 13,7 3,7 5,4 

Ugory 5,48 16,44 1,10 1,2 0,3 0,5 

Opad atmosferyczny 157,29 2029,09 55,05 - 40,9 24,0 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Hodowla ryb – pstrąg tęczowy 1816,47 113,53 - 36,6 49,5 

Suma [kg/rok] 4 964,16 229,39 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,074 2,00 

Ze źródeł punktowych 0,072 1,15 

Suma [g/m2rok] 0,146 3,15 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest dobry (II klasa wg SOJJ). Na przestrzeni 10 lat jakość wód akwenu uległa 

znacznej poprawie (z III do II klasy wg SOJJ). Obniżyła się zasobność jeziora w materię 

organiczną i biogenną, spadła produkcja biologiczna. Zarówno 10 lat temu, jak i obecnie, 

wody hypolimnionu były jednak całkowicie odtlenione. Otoczenie jeziora stanowią głównie 

lasy – 75%, co w sprzyjających warunkach może stanowić naturalną osłonę ekosystemu wód 

jeziora i opóźnić tempo ich eutrofizacji. Leży ono na obszarze chronionym. Nie jest 

bezpośrednim odbiornikiem ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Nad głównym 

dopływem w części południowej, znajduje się hodowla ryb słodkowodnych. Wody 

pohodowlane, po przepłynięciu przez osadnik-odstojnik, są wprowadzane do odbiornika 

w odległości 0,1 km od akwenu. Nie skanalizowana, letniskowa wieś Lubowidz (400 osób) 

zlokalizowana jest w odległości 300 m na południe od zbiornika. Ścieki gromadzone są 

w zbiornikach bezodpływowych. Zabudowę letniskową stanowi kompleks domków 

rozlokowanych po obu stronach dopływów z Jez. Mały Lubowidz i Węgorzy. Jezioro 

zarybiane jest co roku. Wykorzystywane jest jedynie do wędkowania, nie prowadzi się 

regularnych odłowów (gospodarczych). Głównym źródłem materii biogennej powstającej 

w zlewni są zrzuty z hodowli pstrąga  (37% N i 50% P) oraz opad atmosferyczny (41% N i 24% 

P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód: 

1) zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z hodowli pstrągów,  

2) kontrola i egzekucja obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków z zabudowy 

mieszkalnej i rekreacyjnej.  
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Jezioro  ŁAPALICKIE 

ID  412 (nr katalogowy 21032) 

ID hydrograficzne  476112 

 

Lokalizacja: 54o21’06,6’’N, 18o07’10,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łeba (GD10), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     147,34 ha 

Głębokość maks.    23,6 m 

Głębokość średnia    9,7 m 

Objętość     15,025 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  22,20 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Łeby. Zasilają go cztery dopływy: z Jez. Wielkie 

Łąki, spod Sitnej Góry, spod Chmielna i ze wschodu. Odpływ uchodzi do rzeki Łeby. Rocznie w 

zbiorniku podlega wymianie 40% wody. Jest to umiarkowanie duży, średnio głęboki, 

stratyfikowany zbiornik. Dno jego misy jest urozmaicone, brzegi są strome. Poziom wód 

w jeziorze jest stabilny, niewielkie wahania związane są z warunkami pogodowymi. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jest ono 

umiarkowanie podatne na spływy ze zlewni, ze względu na dużą możliwość rozcieńczania 

zanieczyszczeń. Wpływ zlewni na jezioro jest niewielki, a wymiana wody ograniczona. 

Korzystne ukształtowanie misy i znaczny udział hypolimnionu w całej objętości jeziora 

ograniczają intensywność krążenia materii, i w konsekwencji rozmiar produkcji biologicznej. 

Sposób zagospodarowania zlewni jest niekorzystny, z uwagi na znaczny udział gruntów 

ornych. Zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania 

jeziora (grupa 3 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny zbiornika jest bardzo dobry 

(klasa II, zbliżona do I wg SOJJ). Wody charakteryzowały się niską produkcja biologiczną, 

dobrą przezroczystością i stosunkowo dobrym natlenieniem głębiej położonych warstw. 

Poziom azotu odpowiadał dobrej jakości wody, fosfor ogólny w niewielkim stopniu 
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przekraczał wartość odpowiednią dla stanu dobrego. Wody zachodniej części zbiornika były 

wyraźnie gorszej jakości, notowano tu najwyższe w całym zbiorniku stężenie związków 

fosforu. Wody przydenne charakteryzował niski poziom związków fosforu i azotu 

amonowego. Skład i liczebność planktonu wskazywały na równowagę troficzną i dobrą 

jakość wód. Występujące organizmy były typowe dla wód czystych lub miernie 

zanieczyszczonych z grupy oligo- i β-mezosaprobowej. Dominowały okrzemki, jednak 

niewielkie wartości wskaźnika różnorodności gatunkowej (wg Margalefa) w całym okresie 

badań, oraz duża liczba osobników przy niewielkiej liczbie rodzajów i gatunków, świadczą 

o tendencji zmierzającej do zachwiania istniejącej równowagi biologicznej zbiornika. Stan 

równowagi potwierdzał również skład organizmów bentosowych.  

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 4,2 I 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 3,0 I-II 

% O2 w hypolimnionie  8,4 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 290 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,76 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,067 > II 

 Stan jeziora Bardzo dobry 

 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 9,7 2 

V jez./L [tys.m3/m] 2,32 2 

Stratyfikacja wód [%] 25,4 2 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,06 2 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,6 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 

uprawnych 

3 

Średnia  2,00 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację. 
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Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 14,6 1 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Gęstość sieci rzecznej 0,88 1 

Spadek zlewni 21,0 3 

Obszary bezodpływowe 18 3 

Typ geologiczny zlewni gliniasta 0 

Typ użytkowania zlewni leśno-rolnicza z 

zabudową 

3 

Średnia  1,7 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i zasilania jeziora. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 22 km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 

m) stanowią użytki rolnicze, z przewaga ugorów (59%). Pola znajdują się bezpośrednio nad 

jeziorem. Są one głównym źródłem ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni. 

W granicach zlewni, na południowo-wschodnim brzegu jeziora usytuowana jest wieś 

Łapalice, na południowo-zachodnim brzegu – wieś Garcz. Zabudowania znajdują się 

w odległości większej niż 100 m od linii brzegowej. Miejscowości te nie są skanalizowane. 

Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do stacji zlewnej przy 

oczyszczalni ścieków w Kartuzach. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Brzegi są 

łatwo dostępne. Na ogół łagodne, miejscami strome (skarpy 2-3 m). Roślinność wynurzona 

zajmuje około 30% długości linii brzegowej. Wokół jeziora zachowane są naturalne bufory 

ochronne. Jezioro jest słabo zagospodarowane turystycznie, znajduje się tu jedynie nieliczna 

rozproszona zabudowa prywatna (ścieki są wywożone). Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka, jest ono zarybiane, mają miejsce nieliczne połowy rekreacyjne. Jezioro 

znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jest objęte strefą ciszy.  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

96,11 864,99 28,83 19,6 22,4 18,8 

Lasy  58,27 87,41 5,83 11,9 2,3 3,8 

Łąki  i pastwiska 44,69 134,07 8,94 9,1 3,5 5,8 

Ugory 290,65 871,95 58,13 59,4 22,6 37,9 

Opad atmosferyczny 147,34 1900,62 51,57 - 49,3 33,6 

Suma [kg/rok] 3859,04 153,30 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,104 2,62 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,104 2,62 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jest ono 

umiarkowanie podatne na spływy ze zlewni, ze względu na dużą możliwość rozcieńczania 

zanieczyszczeń. Wpływ zlewni na jezioro jest niewielki, a wymiana wody ograniczona. 

Korzystne ukształtowanie misy i znaczny udział hypolimnionu w całej objętości jeziora 

ograniczają intensywność krążenia materii, i w konsekwencji rozmiar produkcji biologicznej. 

Sposób zagospodarowania zlewni jest niekorzystny, z uwagi na znaczny udział gruntów 

ornych. Zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania 

jeziora. Stan ekologiczny zbiornika jestł bardzo dobry. Otoczenie jeziora stanowią użytki 

rolnicze, z przewaga ugorów. Pola znajdują się bezpośrednio nad jeziorem. Są one głównym 

źródłem ładunku azotu i fosforu powstającego w zlewni. Na południowo-wschodnim brzegu 

usytuowana jest wieś Łapalice, na południowo-zachodnim brzegu – wieś Garcz. Zabudowania 

znajdują się w odległości większej niż 100 m od linii brzegowej. Miejscowości nie są 

skanalizowane, ścieki wywożone są do oczyszczalni w Kartuzach. Do jeziora nie są 

odprowadzane żadne ścieki. Zabudowę rekreacyjną stanowi jedynie nieliczna rozproszona 

zabudowa prywatna (ścieki są wywożone). Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, 

jest ono zarybiane, mają miejsce nieliczne połowy rekreacyjne. Jezioro znajduje się 

na terenie objętym ochroną.  
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Geosystem jeziora, w którym niekorzystne dla jeziora warunki zlewniowe (duża możliwość 

dostarczania materii do jeziora) są równoważone przez wysoką naturalną odporność 

samego jeziora na wpływy z zewnątrz. W efekcie tempo naturalnej eutrofizacji wód 

powinno być umiarkowane. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód: 

Całkowite uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsiach Garcz i Łapawice. 
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Jezioro  ŁEBSKO 

ID  12 (nr katalogowy 21045) 

ID hydrograficzne  476799 

 

Lokalizacja: 54o43’03,4’’N, 17o24’40,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łeba (GD10), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     7040,03 ha 

Głębokość maks.    6,3 m 

Głębokość średnia    1,6 m 

Objętość     117,521 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  1561,98 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to duży, bardzo płytki, mulisty, przymorski zbiornik typu stawowego. Pozostaje 

on pod wpływem wód słonych. Przez jezioro przepływa rzeka Łeba. Posiada ono także liczne 

dopływy (cieki i rowy melioracyjne), do najważniejszych należą ciek spod Dargolezy oraz 

tzw. Stara Łeba. Jezioro podlega silnemu falowaniu. Przy wietrze o prędkości 20 m/s, zmiany 

poziomu wody sięgają nawet ponad  0,6 m. Występują one okresowo wraz ze zmianami 

poziomu morza:  wzrost poziomu wody w jeziorze występuje przy silnych północnych lub 

zachodnich wiatrach, spadki poziomu wody mają miejsce przy długotrwale utrzymujących się 

południowych wiatrach. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

wód jeziora jest słaby. Stanowi o tym znaczna produkcja biologiczna i bardzo niska 

przezroczystość wody. Stan makrolitów jest dobry. Stężenia azotu i fosforu odpowiadały 

dobrej jakości wody.  Na przestrzeni 13 lat stan ekologiczny wód nie zmienił się, jakość wody 

była minimalnie lepsza (niższa produkcja biologiczna, większa przezroczystość wody, niższy 

poziom azotu i fosforu). Na akwenie bardzo często notowane są „zakwity” wody. 

Sporadycznie zdarzają się przyduchy spowodowane długim zaleganiem pokrywy lodowej 
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lub zakwitami glonów przy długo utrzymującej się bezwietrznej pogodzie. W obrębie jeziora 

występują różnice w jakości wody, co jest spowodowane osłonięciem niektórych partii 

jeziora przed wiatrem i falowaniem oraz mieszaniem się wód w całej objętości toni wodnej. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 55,5 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI 0,330 II 

Przezroczystość [m] 0,8 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 10,5 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 3310 - 

Azot ogólny [mgN/l] 2,18 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,114 I-II 

 Stan jeziora Słaby 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,6 4 

V jez./L [tys.m3/m] 2,12 2 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,61 4 

Wymiana wody (%) 450 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 13,7 3 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,14 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnię całkowitą zbiornika stanowi obszar 1562 km2. Otoczenie jeziora w odległości 

1000 m od jego brzegu zajmują lasy, łąki i pastwiska oraz tereny podmokłe. Nad jeziorem 

zlokalizowane jest miasto Łeba, oraz wsie: Kluki, Izbica (300 m od brzegu), Gać, Żarnowska 

(150 m od brzegu). Skanalizowane są dwie miejscowości: Łeba i Żarnowska, natomiast wsie 

Kluki, Izbica, Gać, Lisia Góra nie są skanalizowane. Ścieki komunalne gromadzone są 

w przydomowych zbiornikach i wywożone do mechaniczno-biologicznych oczyszczalni: 

w Łebie (III stopień oczyszczania) i do oczyszczalni Główczyce, Wicko, Chabrowo (wszystkie II 

stopień oczyszczania). Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łeba poniżej jeziora. 
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W przypadku wystąpienia cofki, jezioro jest odbiornikiem ścieków zrzucanych z oczyszczalni 

w Łebie. Miejscowy plan zagospodarowania sporządzony został dla gminy Wicko 

i Główczyce. Objęte są nim wsie Żarnowska i Izbica. Do zabudowy turystycznej zostały w nim 

wskazane miejscowości Żarnowska i Izbica. Nowa zabudowa może powstać 

w miejscowościach Izbica, Lisia Góra oraz Żarnowska. Planowana jest modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Łebie. Jezioro użytkowane jest rekreacyjnie tylko na wyznaczonych 

akwenach, zgodnie z zadaniami ochronnymi (sprzęt pływający bez silników spalinowych, 

wędkarstwo, kitesurfing). Ośrodki wypoczynkowe znajdują się w Łebie i Żarnowskich 

(pensjonat na 90 osób). Zwarta, indywidualna zabudowa usytuowana jest w m-ci Żarnowska. 

Zabudowa rekreacyjna jest skanalizowana. W Izbicy zlokalizowane są dwa pola namiotowe 

w odległości 200 m od brzegu jeziora. W miejscowościach Żarnowska, Izbica, Smołdziński 

Las, w mniejszym stopniu Kluki bardzo intensywnie rozwinęła się agroturystyka około 125 

miejsc na terenie samej tylko Gm. Smołdzino: Smołdziński Las - 8 kwater/120 miejsc 

noclegowych, Kluki -1 kwatera/6 miejsc (Izbica, Żarnowska - brak danych). Kwatery są czynne 

w sezonie maj-sierpień. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma pól uprawnych. Nad 

jeziorem znajdują się użytki zielone w Żarnowskich (są to pastwiska objęte wypasem 

w ramach zadań ochronnych SPN). Na łąkach, pomiędzy Żarnowskimi a Łebą, ma miejsce 

ekstensywny wypas bydła i koni; wypas bydła jest także na polderze Lisia Góra. W odległości 

500 metrów od brzegu jeziora, w Lisiej Górze, znajduje się ferma produkująca mleko. Połowy 

ryb prowadzone są w oparciu o zadania ochronne w celu przebudowy stanu ichtiofauny. 

Jezioro jest zarybiane zgodnie z założeniami zadań ochronnych. Połowy rekreacyjne są 

dopuszczone na terenie SPN w ramach zadań ochronnych. Połowy amatorskie dostosowane 

są do pojemności środowiska określonej w zadaniach ochronnych, opracowanej przez 

specjalistów z IRŚ oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. W bezpośrednim otoczeniu jeziora 

zlokalizowane jest składowisko śmieci Lucino (gm. Wicko) oraz odkrywkowa kopalnia torfu 

w Krakulicach (Zakład Torfowy Hollas Pasłęk Sp. z o.o.). Brzegi są częściowo przekształcone. 

Występują na nich przyjeziorne obwałowania przeciwpowodziowe uniemożliwiające 

wylewanie wód jeziora (łącznie około 8,97 km, co stanowi 38,2%). Wokół jeziora zachowane 

są naturalne bufory ochronne: Olsy na północnym brzegu jeziora i na płw. Gackim 

od południa; torfowiska na południowym zachodzie w sąsiedztwie Kluk i Lisiej Góry; 

na zachodzie i południowym wschodzie dominują okresowo podmokłe łąki i pastwiska. 

Trzcinowisko obejmuje praktycznie całą długość linii brzegowej, za wyjątkiem niewielkich 

odcinków w północnej części jeziora (łącznie ok. 500 m) oraz w sąsiedztwie Żarnowskich 

na wschodzie (łącznie ok. 800 m), co przy 55,4 km łącznej długości linii brzegowej daje 2,3% 

brzegu bez trzcinowisk. Szerokość pasa trzcin dochodzi nawet do 400 m w południowej 

części jeziora na płw. Gackim i płw. Żarnowskim oraz do 300 m w okolicy Łeby przy delcie 

wstecznej.  Jezioro położone jest na obszarze chronionym Słowińskiego Parku Narodowego, 

Obszaru Natura 2000 „Ostoja Słowińska” (PLH 220023), SPN wpisany został w 1995 r. na listę 
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konwencji ramsarskiej, od 1977 r. Słowiński Rezerwat Biosfery (rezerwat biosfery UNESCO). 

W związku z tym obowiązują następujące ograniczenia: rybactwo odbywa się obecnie 

w zakresie ujętym w zadaniach ochronnych na lata 2009-2013, wędkowanie, rekreacja 

i turystyka wodna dozwolona jedynie na 2 akwenach w ramach zadań ochronnych 

(południowa część jeziora ograniczona linią prostą łączącą ujście Łeby do jeziora i pomost 

widokowy w Klukach, oraz wschodnia część jeziora w okolicy Łeby ograniczona linią prostą 

łączącą pomost widokowy w Rąbce w płw. Żarnowskim). Głównym źródłem ładunków 

biogenów jest opad atmosferyczny (85% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

255,96 2303,64 76,79 8,4 2,3 2,7 

Lasy  1254,74 1882,1 125,47 41,3 1,9 4,3 

Łąki  i pastwiska 722,72 2168,16 144,54 23,8 2,2 5,0 

Środowiska podmokłe 805,33 1208,00 80,53 26,5 1,2 2,8 

Opad atmosferyczny 7040,03 90816,34 2464,01 - 92,3 85,2 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Suma [kg/rok] 98378,25 2891,35 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,041 1,40 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,041 1,40 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest słaby. Otoczenie jeziora zajmują lasy, łąki i pastwiska oraz tereny podmokłe. 

Nad jeziorem zlokalizowane jest miasto Łeba i kilka wsi. Ich zabudowania znajdują się 

w odległości powyżej 150 m od brzegu. Skanalizowane są  m-ci Łeba i Żarnowska, pozostałe 

nie są skanalizowane. Ścieki komunalne gromadzone są w przydomowych zbiornikach 

i wywożone do pobliskich  oczyszczalni. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łeba poniżej jeziora. 

W przypadku wystąpienia cofki, jezioro jest odbiornikiem ścieków zrzucanych z oczyszczalni 

w Łebie. Miejscowym planem zagospodarowania objęte są gminy Wicko i Główczyce. Jezioro 
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jest intensywnie użytkowane rekreacyjnie, ale tylko na wyznaczonych akwenach, zgodnie 

z zadaniami ochronnymi (ośrodki wypoczynkowe, zwarta, indywidualna zabudowa, pola 

biwakowe, liczna agroturystyka). Zabudowa rekreacyjna jest skanalizowana. 

W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma pól uprawnych. Nad jeziorem znajdują się użytki 

zielone, na których wypasane są zwierzęta w ramach zadań ochronnych SPN. W odległości 

500 metrów od brzegu jeziora znajduje się ferma produkująca mleko. Połowy ryb 

prowadzone są w oparciu o zadania ochronne w celu przebudowy stanu ichtiofauny. 

W bezpośrednim otoczeniu jeziora zlokalizowane jest składowisko śmieci (gmina Wicko) oraz 

odkrywkowa kopalnia torfu w Krakulicach. Brzegi są częściowo przekształcone. Występują na 

nich przyjeziorne obwałowania przeciwpowodziowe uniemożliwiające wylewanie wód 

jeziora (38,2%). Wokół jeziora zachowane są naturalne bufory ochronne. Trzcinowisko 

obejmuje praktycznie całą długość linii brzegowej, za wyjątkiem niewielkich odcinków 

w północnej części jeziora (2,3% brzegu bez trzcinowisk). Szerokość pasa trzcin dochodzi 

miejscami nawet do 300-400 m. Jezioro położone jest na obszarze chronionym Słowińskiego 

Parku Narodowego, Obszaru Natura 2000 „Ostoja Słowińska” (od 1977 r. rezerwat biosfery 

UNESCO). W związku z tym obowiązują ograniczenia dotyczące rybactwa, rekreacji 

i turystyki. Głównym źródłem ładunków biogenów jest opad atmosferyczny (85% P).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Utrzymanie dotychczasowych ograniczeń i wynikających z przepisów dotyczących 

Słowińskiego Parku Narodowego m.in. w zakresie zabudowy i rybactwa.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Ze względu na objętość wód jeziora i powierzchnię zlewni oraz pochodzenie jeziora 

nie widzę możliwości uzyskania stanu dobrego. Działania powinny nie dopuścić 

do pogorszenia dotychczasowego stanu. 
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Jezioro  RESKOWSKIE  

ID  21031 

ID hydrograficzne  476111 

 

Lokalizacja: 54°20’22”N 18°04’12”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łeby (GD10), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     50,74 ha 

Głębokość maks.    9,5 m 

Głębokość średnia    3,4 m 

Objętość     1822,4 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  28,35 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Reskowskie (Reskowo) jest przepływowym jeziorem rynnowym, na rzece 

Łebie. Kształt jeziora jest lekko wydłużony z północnego zachodu na południowy wschód – 

jego długość wynosi ponad półtora kilometra, zaś szerokość kilkaset metrów.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Reskowskiego.  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,4 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,4 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 15,8 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

937,11 8433,99 281,13 34,12 61,46 46,25 

Lasy  427,12 640,68 42,71 15,55 4,67 7,03 

Łąki  i pastwiska 354,62 1063,86 70,92 12,91 7,75 11,67 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 976,55 2929,65 195,31 35,56 21,35 32,13 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 50,74 654,55 17,76 

 

4,77 2,92 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 13722,73 607,84 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,20 27,05 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 1,20 27,05 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 34%, oraz ugory – 36%. Lasy zajmują ok. 16%, zaś łąki i pastwiska – 13%. 

Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 61% azotu oraz 46% fosforu.  Znaczący jest również udział 

ugorów – 21% azotu oraz 32% fosforu. 

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie mniej korzystne. 

Nie ma tutaj w ogóle lasów, ok. 60% zajmują grunty orne z zabudową rozproszoną, zaś resztę 

– łąki i pastwiska. Dochodzą one miejscami do samego brzegu jeziora.  

Bezpośrednio nad jeziorem leży wieś Reskowo, której zabudowania dochodzą do samego 

brzegu jeziora. Jezioro nie jest intensywnie użytkowane rekreacyjnie, występuje tutaj jedynie 

jedna plaża. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

brak również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  
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Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Reskowskiego. Jednak zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów rolniczych 

w zlewni całkowitej oraz 100% terenów rolniczych w strefie buforowej jest zdecydowanie 

negatywnym czynnikiem wpływającym na stan jeziora. Pozwala to przypuszczać, iż jezioro 

nie osiąga stanu dobrego. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

c) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych 

d) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych 

i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

− Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

− Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

− Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

− Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

− Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu . 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  SARBSKO 

ID  7 (nr katalogowy 21047) 

ID hydrograficzne  4769279 

 

Lokalizacja: 54o45’45,5’’N, 17o37’38,2’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łeba (GD10), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     619,15 ha 

Głębokość maks.    3,2 m 

Głębokość średnia    1,2 m 

Objętość     8,074 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  186,91 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to bardzo płytki zbiornik przymorski o wydłużonym kształcie w kierunku EW 

i słabo rozwiniętej linii brzegowej. Jego dno jest słabo urozmaicone. W strefie litoralu 

występują duże ilości mułu. Przez jezioro przepływa rzeka Chełst (prawobrzeżny dopływ 

Łeby), która wpływa do jeziora od wschodu, a wypływa w kierunku zachodnim. Jezioro 

zasilane jest także wieloma ciekami i rowami melioracyjnymi odwadniającymi okoliczne 

tereny zlewni. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Stan ekologiczny jego wód jest umiarkowany, na granicy słabego (III klasa wg SOJJ). Po 10 

latach nie stwierdzono istotnych zmian w jakości wód jeziora.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 42,5 IV 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 0,5 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 1069 - 

Azot ogólny [mgN/l] 2,53 > II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,125 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,2 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,52 4 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,81 4 

Wymiana wody (%) 700 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 23,1 3 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej jeziora zajmuje 186,9 km2. W otoczeniu jeziora (bufor 1000 

m) dominują lasy (58%) oraz tereny użytkowane rolniczo: łąki i pastwiska (25%) i grunty orne 

z luźną zabudową (16%). W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma pól uprawnych, nie jest 

wypasane bydło. Nad jeziorem położona jest miejscowość Nowęcin (382 osoby). Zabudowa 

miejscowości dochodzi do 150 m od linii brzegowej. Miejscowość jest w 80% skanalizowana. 

Ścieki komunalne odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Łebie. 

Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie. Zabudowę rekreacyjną stanowią jedynie prywatne 

domki letniskowe (zbiorniki bezodpływowe na ścieki). Znajduje się tu także szkółka 

windserfingu. Jezioro nie jest odbiornikiem żadnych ścieków, w jego pobliżu nie ma żadnych 

istotnych zagrożeń (składowiska śmieci, wysypiska, fermy etc.). Na jeziorze prowadzona jest 
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gospodarka rybacka. Wokół jeziora zachowane są bufory ochronne w postaci pasa drzew 

i krzewów. Brzegi porośnięte są roślinnością wynurzoną. Tworzy ona zwarty pas wokół strefy 

litoralu i porasta zbiornik na znacznej powierzchni. Jezioro leży w granicach obszaru Natura 

2000. Głównym źródłem ładunków biogenów dostających się do jeziora jest opad 

atmosferyczny (71% N i 56% P). Pozostała część ładunku fosforu pochodzi z terenów 

rolniczych (28%) i leśnych (16%).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

175,78 1582,02 52,73 16,5 14,0 13,7 

Lasy  617,91 926,87 61,79 57,8 8,2 16,0 

Łąki  i pastwiska 266,82 800,46 53,36 25,0 7,1 13,8 

Środowiska podmokłe 7,84 11,76 0,78 0,7 0,1 0,2 

Opad atmosferyczny 619,15 7987,10 216,70 - 70,6 56,2 

Suma [kg/rok] 11308,20 385,38 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,062 1,83 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,062 1,83 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Stan 

ekologiczny jego wód jest umiarkowany, na granicy słabego (III klasa wg SOJJ). Po 10 latach 

nie stwierdzono istotnych zmian w jakości wód jeziora. W otoczeniu jeziora dominują lasy 

(58%) oraz tereny użytkowane rolniczo: łąki i pastwiska (25%) i grunty orne z luźną zabudową 

(16%). W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora nie ma pól uprawnych. Zabudowa miejscowości 

Nowęcin dochodzi do 150 m od linii brzegowej. Ścieki komunalne odprowadzane 

są do oczyszczalni w Łebie. Zabudowę rekreacyjną stanowią jedynie prywatne domki 

letniskowe (zbiorniki bezodpływowe na ścieki). Znajduje się tu także szkółka windserfingu. 

Jezioro nie jest odbiornikiem żadnych ścieków, w jego pobliżu nie ma żadnych innych 

istotnych zagrożeń. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Wokół jeziora 
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zachowane są bufory ochronne w postaci pasa drzew i krzewów. Brzegi porośnięte są 

roślinnością wynurzoną. Tworzy ona zwarty pas wokół strefy litoralu i porasta zbiornik na 

znacznej powierzchni. Jezioro leży w granicach obszaru Natura 2000. Głównym źródłem 

ładunków biogenów dostających się do jeziora jest opad atmosferyczny (71% N i 56% P). 

Pozostała część ładunku fosforu pochodzi z terenów rolniczych (28%) i leśnych (16%).  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy rekreacyjnej i mieszkalnej (letniskowej), 

2) ochrona strefy brzegowej (zapobieganie dewastacji brzegu i niszczeniu naturalnej 

roślinności).    

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Ze względu na pochodzenie, powierzchnię,  głębokość  i znaczne ilości mułu uzyskanie 

stanu dobrego nie wydaje się możliwe. Rekultywacja poprzez związanie biogenów 

lub odmulenie z powyższych względów nie wydaje się celowa. 
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Jezioro  SIANOWSKIE 

ID  300 (nr katalogowy 21034) 

ID hydrograficzne  476119 

 

Lokalizacja: 54o22’44,2’’N, 18o05’13,8’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Łeba (GD10), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem administracyjnym 

jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     71,57 ha 

Głębokość maks.    15,6 m 

Głębokość średnia    5,9 m 

Objętość     4,237 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  67,75 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu Łeby. Rzeka wpływa do zbiornika od strony 

południowej, a odpływa w kierunku północnym. Akwen zasila także kilka mniejszych cieków. 

W ciągu roku wymianie podlega 650% wód zbiornika. Poziom wód jest stabilny, sporadyczne, 

niewielkie zmiany poziomu związane są z porą roku i warunkami pogodowymi. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest silnie podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Ze względu na kształt 

misy zbiornik podatny jest na spływ zanieczyszczeń z przylegających do niego terenów, 

a wpływ zlewni na jezioro jest znaczący. Sposób zagospodarowania zlewni jest słabo 

dogodny dla jakości wód z uwagi na znaczny udział gruntów ornych. Duża wymiana wody 

sprzyja gromadzeniu się zanieczyszczeń w toni wodnej akwenu. Niski procent wód 

stratyfikowanych sprzyja wyższej produkcji biologicznej, jednak zdolność wewnętrznego 

wzbogacania wód leżących w zasięgu epilimnionu w biogeny z osadów dennych jest 

umiarkowanie wysoka. Wody rzeki Łeby były wysoko obciążone związkami fosforu. Stan 

ekologiczny wód jeziora jest zły (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzowały się wysoką 

koncentracją chlorofilu-a i niską przezroczystością. Stężenie azotu ogólnego odpowiadało 

dobrej jakości wody, fosfor ogólny przekraczał poziom odpowiedni dla stanu dobrego. 

Warstwa hypolimnionu była całkowicie odtleniona, a w wodach przydennych występował 
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wysoki poziom związków fosforu. Skład i liczebność fitoplanktonu wskazywał 

na umiarkowaną trofię. Latem dominowały sinice i okrzemki. Oznaczone organizmy były 

typowe dla wód czystych i nieznacznie zanieczyszczonych z grupy oligo- 

i betamezosaprobowej. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 63,2 V 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,1 > II 

% O2 w hypolimnionie  0,0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 250 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,53 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,120 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 5,9 2 

V jez./L [tys.m3/m] 0,98 3 

Stratyfikacja wód [%] 8,9 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,12 2 

Wymiana wody (%) 650 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 16,7 3 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 67,75 km2. Otoczenie jeziora (bufor 1000 m) 

stanowią tereny rolnicze, głównie ugory zajmujące 68% powierzchni (dochodzą do linii 

brzegowej, jest wypas bydła). Brzegi są łagodne i łatwo dostępne. Jezioro otoczone jest 

buforem ochronnym z drzew i krzewów. W granicach zlewni, na północno-wschodnim 

brzegu jeziora położona jest wieś Sianowo (510 ha). Zabudowa znajduje się w odległości 

przekraczającej 100 m od linii brzegowej. Miejscowość nie jest skanalizowana. Ścieki 

odbierane są przez uprawnione firmy, które dostarczają je do stacji zlewnej przy oczyszczalni 
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ścieków w Kartuzach. Zbiornik jest w niewielkim stopniu wykorzystywany rekreacyjnie; małe, 

zwarte skupiska domków letniskowych znajdują się na północno-zachodniej i wschodniej 

części brzegu (wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe). Jest też jedno, nie zorganizowane 

kąpielisko. Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Jest na nim prowadzona gospodarka 

rybacka, prowadzi się zarybianie, są też odłowy rekreacyjne (na niewielką skalę). W okolicy 

jeziora występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne z wodami jeziora. Nie 

jest prowadzona sadzowa hodowla ryb. Jezioro położone jest na terenie Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego. Głównym źródłem ładunków biogenów powstających w zlewni są tereny 

rolne (ugory – 56% P i 40% N), a także opad atmosferyczny (43% N).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

16,13 145,17 4,84 3,9 6,8 4,8 

Lasy  95,80 143,70 9,58 22,9 6,7 9,5 

Łąki  i pastwiska 22,81 68,43 4,56 5,5 3,2 4,5 

Ugory 283,28 849,84 56,66 67,8 39,9 56,3 

Opad atmosferyczny 71,57 923,28 25,05 - 43,3 24,9 

Suma [kg/rok] 2130,42 100,69 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,141 2,98 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,141 2,98 

 

Ocena końcowa  

 Jezioro jest silnie podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Ze względu na kształt 

misy zbiornik podatny jest na spływ zanieczyszczeń z przylegających do niego terenów, 

a wpływ zlewni na jezioro jest znaczący. Sposób zagospodarowania zlewni jest słabo 

dogodny dla jakości wód z uwagi na znaczny udział gruntów ornych. Duża wymiana wody 

sprzyja gromadzeniu się zanieczyszczeń w toni wodnej akwenu. Niski procent wód 

stratyfikowanych sprzyja wyższej produkcji biologicznej, jednak zdolność wewnętrznego 

wzbogacania wód leżących w zasięgu epilimnionu w biogeny z osadów dennych jest 

umiarkowanie wysoka. Wody rzeki Łeby były wysoko obciążone związkami fosforu. Stan 
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ekologiczny wód jeziora jest zły (III klasa wg SOJJ). Otoczenie zbiornika stanowią ugory, które 

sąsiadują z linią brzegową. W granicach zlewni, na północno-wschodnim brzegu jeziora 

położona jest nie skanalizowana wieś Sianowo. Zabudowa znajduje się w odległości 

przekraczającej 100 m od linii brzegowej. Ścieki dostarczane są do stacji zlewnej oczyszczalni 

ścieków w Kartuzach. Zbiornik jest w niewielkim stopniu wykorzystywany rekreacyjnie. 

Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Jest na nim prowadzona gospodarka rybacka. 

W okolicy jeziora występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne z wodami 

jeziora. Jezioro znajduje się na terenie objętym ochroną. Głównym źródłem ładunków 

biogenów powstających w zlewni są tereny rolne, a także opad atmosferyczny.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód: 

1) ze względu na duże znaczenie jakości wód rzeki Łeby działania powinny dotyczyć 

uporządkowania gospodarki ściekowej w całej zlewni powyżej jeziora (rzeka Łeba i 

Jez. Łapalickie),  

2) zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z OŚ w Kożyczkowie. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

10-12 lat. 
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Jezioro  CHOCZEWSKIE 

ID  21050 

ID hydrograficzne  4772424  

 

Lokalizacja: 54o44’20”N, 17o55’40”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     176,50 ha  

Głębokość maks.    12,9 m  

Głębokość średnia    3,6  m  

Objętość     6345,3  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  10,4 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Choczewskie jest akwenem śródleśnym. Około 85% jego linii brzegowej to 

lasy. Ponadto od strony wschodniej i zachodniej otaczają je łagodne wzgórza, których 

wysokość dochodzi do 74 m n. p. m. Znajduje się ono w województwie Pomorskim, powiecie 

Wejherowskim, gminie Choczewo, około 10 km od morza. Długość linii brzegowej wynosi 

6525 m. Jezioro jest połączone z jeziorem Żarnowieckim wypływającą z niego Strugą 

Bychowską. Zbiornik ma kształt owalny, nieco zwężony przy części południowej. Jest ona 

bardzo płytka i  mulista. Woda bardzo przejrzysta, o przezroczystości około 3 m. Jezioro jest 

zaopatrywane w wodę z rowów melioracyjnych oraz spływy z okolicznych lasów i pól.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 3,2 I 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 3,0 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 6,5 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 172 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,84 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,057 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,6 3                      

V jez./L [tys.m3/m] 0,97 3 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,28 3 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,6 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,43 

Kategoria II - Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Jezioro jest w dobrym  stanie ekologicznym – na podstawie danych monitoringowych z 2000 

roku.  
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow.[ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
365,22 3286,98 109,57 16,67 38,70 29,88 

Lasy 1752,01 2628,02 175,20 75,37 30,94 47,78 

Łąki  i pastwiska 100,87 302,61 20,17 6,05 3,56 5,50 

Środowiska podmokłe       

Ugory       

Zabudowa zwarta       

Opad atmosferyczny 176,5 2276,85 61,78 

 

26,80 16,85 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie     

Inne źródła     

Suma [kg/rok] 8494,46 366,72 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,21 4,81 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,21 4,81 

 

Jezioro nie jest zanieczyszczane bezpośrednio przez zrzuty ścieków. Głównym źródłem 

eutrofizacji jeziora są źródła przestrzenne w zlewni i opad atmosferyczny. Pomimo, że lasy 

dominują w zlewni tego jeziora to jednak spływy z terenów rolniczych są równie istotne. 

Jednak ładunki docierające tą droga są niewielkie. Obciążenie jeziora ładunkiem fosforu ze 

zlewni jest niskie (0,21 gP/m2 r), nieco wyższe ładunkiem azotu (4,81 gN/m2 r). Ponieważ 

jednak część linii brzegowej jeziora sąsiaduje z polami uprawnymi, możliwa jest migracja 

zanieczyszczeń obszarowych bezpośrednio przez linię brzegową, zarówno ze spływem 

powierzchniowym, jak i z wodami pierwszego poziomu wód gruntowych.  

 

Ocena końcowa 

Jedno z największych jezior lobeliowych w Polsce. W jeziorze tym w przeszłości 

odnotowywano symptomy przyspieszonej eutrofizacji, obecnie  jest w stanie dobrym. Jest 

pod niewielką presją zlewni, ale należy dążyć do  ograniczenia tego wpływu poprzez 
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zachowanie - a w niektórych miejscach odtworzenie - buforującego spływy powierzchniowe 

pasa zadrzewień i zakrzewień wzdłuż brzegów jeziora. II kategoria podatności na degradację 

wskazuje, że jest to zbiornik dość podatny na antropopresję. 

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Jezioro podlega działaniom ochronnym wynikającynm z położenia w obrębie Obszaru 

Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Lęborskie”, i  Specjalnego Obszar Ochrony 

Siedlisk „Jeziora Choczewskie” 

Ponadto aby  utrzymać bardzo dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych poprzez utworzenie buforowej 

strefy ochronnej wokół zbiornika, 

2) w zlewni winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych (załącznik 1), 

3) w obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulacja) w celu wytworzenia właściwej 

struktury ichtiofauny i ograniczenia możliwości rozwoju zakwitów glonów. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  CZARNE 

ID  21051 

ID hydrograficzne  47724219 

 

Lokalizacja: 54o39’26”N, 17o55’49”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     61,0 ha  

Głębokość maks.    23,1 m  

Głębokość średnia    6,3  m  

Objętość     3829,2  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  15,1 km2 

Typ abiotyczny   1a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to umiarkowanie głęboki zbiornik, położony w Mezoregionie: Wysoczyzna 

Żarnowiecka Dorzecze: Salinka-Bychowska Struga-Piaśnica-Bałtyk. Zasilają go wody z 2 

mniejszych jezior oraz kilka niewielkich cieków dopływających  od zachodu. Odpływ uchodzi 

do jeziora Salińskiego. W ciągu roku wymianie ulega około 110% wody. Zbiornik jest 

otoczony lasami i nie jest zagospodarowany turystycznie. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 24,6 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,4 >II 

% O2 w hypolimnionie  58 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 51 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,24 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,213 >II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 6,3 2                      

V jez./L [tys.m3/m] 0,74 4 

Stratyfikacja wód [%] 19,4 3 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,12 2 

Wymiana wody (%) 110 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,9 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,29 

Kategoria II - Jezioro dość  podatne na degradację 

 

Zgodnie z  niniejszą metodyką stan ekologiczny tego jeziora należy uznać za umiarkowany. 

Podstawowy wskaźnik biologiczny przyjmuje co prawda wartość odpowiadającą (dla jezior 

stratyfikowanych) stanowi słabemu, ale część parametrów fizyczno-chemicznych wskazuje 

na stan co najmniej dobry. Natomiast mała przezroczystość wody i duża zawartość fosforu 

wynikają z naturalnej zawartości związków humusowych w wodach tego jeziora.  

Wg wcześniejszych danych monitoringowych wody jeziora Czarnego zaliczono do II klasy 

czystości. Stwierdzano, że z uwagi na rodzaj podłoża charakteryzuje się ono odczynem 

kwaśnym, niską zawartością wapnia, sodu, potasu i magnezu oraz silnym brunatnym 

zabarwieniem (barwa 300 mg Pt/dm3). Zawierały wysokie ilości substancji organicznych, 

fosforu ogólnego oraz azotu mineralnego w warstwie powierzchniowej. Średni poziom 

fosforu w warstwie przydennej kwalifikował wody do III klasy. Ilość azotu ogólnego była 

umiarkowanie wysoka i odpowiadała II klasie czystości. Wody były bardzo dobrze natlenione 
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w całym okresie badań. Średnie nasycenie warstwy hypolimnionu tlenem kształtowało się na 

poziomie 54-63%. 

Znaczny   stopień   zalesienia   zlewni   bezpośredniej    i   umiarkowana   wymiana wody 

ograniczają możliwość spływu zanieczyszczeń do akwenu. Jezioro ocenione zostało jako 

umiarkowanie podatne na degradację - II kategoria. 

Jego słaba odporność na spływ zanieczyszczeń pochodzących z obszaru zlewni wynika 

z niewielkiej możliwości ich rozcieńczenia. Jakkolwiek niski udział hypolimnionu w całej 

objętości zbiornika stwarza dogodne warunki do krążenia materii i większej produkcji 

biologicznej, to jednak dostępność biogenów pochodzących z osadów jest mocno 

ograniczona.  

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie   pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
146,02 1314,18 43,81 9,93 31,94 21,86 

Lasy  1289,39 1934,09 128,94 87,68 47,00 64,33 

Łąki  i pastwiska 35,13 105,39 7,03 2,39 2,56 3,51 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 59,03 761,49 20,66   18,50 10,31 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 4115,14 200,43 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,34 6,97 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,34 6,97 

 

Jezioro nie jest zanieczyszczane bezpośrednio przez zrzuty ścieków. W zlewni zdecydowanie 

dominują lasy.  Głównym źródłem eutrofizacji jeziora są źródła przestrzenne, lasy ale też pola 

uprawne oraz opad atmosferyczny.  
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Ocena końcowa 

Jezioro w umiarkowanym stanie ekologicznym, ale zadecydowała o tym bardzo 

wysoka barwa i zawartość substancji humusowych nadających wodzie tę barwę. Należy 

rozważyć czy metoda oceny stanu ekologicznego zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 2008 roku 

jest adekwatna dla zbiorników humusowych. 

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Jezioro podlega działaniom ochronnym wynikającym z położenia w obrębie Obszaru 

Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Lęborskie”, i  Specjalnego Obszar Ochrony 

Siedlisk „Jeziora Choczewskie” 

Ponadto aby  osiągnąć dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych w tym dopływ związków 

humusowych, 

z okolicznych torfowisk poprzez utworzenie buforowej strefy ochronnej wokół 

zbiornika, 

2) w zlewni winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych (załącznik 1), 

3) w obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulacja)  w celu wytworzenia właściwej 

struktury ichtiofauny i ograniczenia możliwości rozwoju zakwitów glonów. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie jest możliwe. 
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Jezioro  DĄBRZE 

ID  48 (nr katalogowy 21052) 

ID hydrograficzne  47724212 

 

Lokalizacja: 54° 39' 22,109" N 17° 57' 36,448" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Reda i Piaśnica (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     56,98 ha 

Głębokość maks.    5,6 m 

Głębokość średnia    2,9 m 

Objętość     1,6807 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   6,48 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Bychowskiej Strugi. Zasilają go trzy cieki: 

od strony południowo-zachodniej dopływ spod Łęczyna Dolnego. Od północy dwa dopływy 

uchodzące 

w rejonie wsi Dąbrówka. Odpływ zasila wody jeziora Czarnego. Roczna wymiana wody 

wynosi około 120%. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to bardzo płytki zbiornik, silnie podatny na wpływy z zewnątrz (III kategoria 

wg SOJJ). Kształt misy i brak stratyfikacji wód stwarzają dogodne warunki do swobodnego 

krążenia substancji biogennych w toni wodnej i ich powrotu do produkcji pierwotnej. Wpływ 

zlewni na jezioro jest umiarkowany (przewaga lasów, słabe zagospodarowanie rekreacyjne, 

niewielka ilość zabudowań). Stan ekologiczny wód jest dobry (II klasa wg SOJJ). Zbiornik 

charakteryzował się umiarkowaną produkcją biologiczną (wyższa latem). Skład i liczebność 

organizmów potwierdzały umiarkowaną trofię. Występujące organizmy były typowe dla wód 

czystych lub w niewielkim stopniu zanieczyszczonych z grupy oligo- i β-mezosaprobowej. 

Wiosenny fitoplankton był słabo zróżnicowany gatunkowo, 80% oznaczonych organizmów 
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stanowił jeden przedstawiciel okrzemek. Latem występował wzrost liczebności 

i zróżnicowania gatunkowego fitoplanktonu. Nadal dominowały okrzemki. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 13,2 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość (m) 0,5 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 10,2 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 50 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,21 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,125 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,9 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,53 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,34 4 

Wymiana wody (%) 120 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  3,00 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Powierzchnia zlewni całkowitej zajmuje obszar 6,5 km2. Na terenie w promieniu 1000 

m od jeziora dominują lasy (62%), grunty orne stanowią 32% powierzchni. Od strony 

północnej znajduje się nie skanalizowana wieś Dąbrówka (72 osoby). Jej zabudowania 

dochodzą do brzegów jeziora. Jezioro jest bardzo słabo wykorzystywane rekreacyjnie. 

W pobliżu wsi znajduje się nieliczna prywatna zabudowa letniskowa. Ścieki z zabudowań 

wiejskich i rekreacyjnych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone 

do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Gniewinie, skąd po oczyszczeniu wprowadzane 

są do Bychowskiej Strugi. Na jeziorze nie jest prowadzona gospodarka rybacka. Akwen 

znajduje się w granicach Choczewsko-Salińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
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i w  obszarze specjalnej ochrony ptaków - Lasy Lęborskie. Głównym źródłem ładunków azotu 

i fosforu powstającego w zlewni są grunty orne (45% N i 41% P). Znaczny udział ma także 

opad atmosferyczny.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

100,63 905,67 30,19 31,6 45,3 40,8 

Lasy  197,34 296,01 19,73 61,9 14,8 26,7 

Łąki  i pastwiska 20,64 61,92 4,13 6,5 3,1 5,6 

Opad atmosferyczny 56,98 735,04 19,94 - 36,8 27,0 

Suma [kg/rok] 1998,64 73,99 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,130 3,51 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,130 3,51 

 

Ocena końcowa  

Jest to bardzo płytki zbiornik, silnie podatny na wpływy z zewnątrz (III kategoria 

wg SOJJ). Kształt misy i brak stratyfikacji wód stwarzają dogodne warunki do swobodnego 

krążenia substancji biogennych w toni wodnej i ich powrotu do produkcji pierwotnej. Wpływ 

zlewni na jezioro jest umiarkowany: przewaga lasów, słabe zagospodarowanie rekreacyjne, 

niewielka ilość zabudowań, brak zrzutów ścieków do jeziora i dopływów. Na jeziorze nie jest 

prowadzona gospodarka rybacka. Akwen znajduje się na obszarze objętym ochroną. 

Głównym źródłem ładunków azotu i fosforu powstającego w zlewni są grunty orne (45% N 

i 41% P). Znaczny udział ma także opad atmosferyczny. Stan ekologiczny wód jest dobry (II 

klasa wg SOJJ). 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania  stanu  

Nadzór nad eksploatacją i wywozem ścieków we wsi Dąbrówka 
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Jezioro  LEWINKO  

ID  21057 

ID hydrograficzne  47841 

 

Lokalizacja: 54º27’11”N, 18º03’10”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     53,18 ha 

Głębokość maks.    12 m 

Głębokość średnia    3,6 m 

Objętość     1856,4 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  4,53km2 

Typ abiotyczny   2b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Lewinko jest jeziorem przepływowym na rzece Bolszewce, będącej dopływem 

Redy. Ponadto zasilane jest niewielkimi ciekami bez nazwy. Kształt jeziora jest lekko 

wydłużony z południowego zachodu na północny wschód. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Lewinko.   

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,6 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,4 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,7 II 

Zagosp. zlewni bezp. <60% lasów, 

 <60% gruntów ornych 

II 

Średnia  2,75 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

80,78 727,02 24,23 22,22 34,89 27,68 

Lasy  118,53 177,80 11,85 32,60 8,53 13,54 

Łąki  i pastwiska 10,97 32,91 2,19 3,02 1,58 2,51 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 153,29 459,87 30,66 42,16 22,07 35,02 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 53,18 686,02 18,61 

 

32,92 21,26 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2083,62 87,55 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,16 3,92 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,16 3,92 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują ugory – około 42%. Powierzchnia lasów to 32% 

powierzchni zlewni, zaś udział gruntów ornych z zabudową rozproszoną wynosi 22%. 

Większość produkowanego w zlewni ładunku azotu pochodzi z gruntów ornych – 35%, 

jednak udział ugorów jest również znaczny – 22%. W przypadku fosforu jest odwrotnie – 

dominuje tutaj ładunek pochodzący z ugorów – 35%, zaś z gruntów ornych pochodzi 28% 

ładunku fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora również dominują ugory – 37%. Gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną jest tu około 20%, natomiast łąk oraz lasów – po około 15%. 

Jednak na ortofotomapie wyraźnie widać, iż grunty orne w kilku miejscach dochodzą 

niemalże do brzegu jeziora, odzielone są jednak wąskim  pasem zakrzaczeń. 

Nad jeziorem leży wieś Lewinko, zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Linii – 

nieskanalizowana. Zabudowa nie dochodzi bezpośrednio do brzegu jeziora – jest oddzielona 

strefą buforową. Występuje tu również zabudowa rekreacyjna. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa.  

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Lewinko. Jednak zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów rolniczych w zlewni 

całkowitej oraz w strefie buforowej jest zdecydowanie negatywnym czynnikiem 

wpływającym na stan jeziora. Istotną presją jest również nieskanalizowana zabudowa 

mieszkaniowa znajdująca się blisko jeziora. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy woda 

w jeziorze jest mało przejrzysta. Pozwala to przypuszczać, iż jezioro nie osiąga stanu 

dobrego. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia. 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 
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Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  MARCHOWO WSCHODNIE  

ID  21065 

ID hydrograficzne  47921 

 

Lokalizacja: 54°28’26”N 18°19’31”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     22,66 ha 

Głębokość maks.    15,7 m 

Głębokość średnia    7,4 m 

Objętość     1731,6 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  8,58 km2 

Typ abiotyczny   3a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Marchowo Wschodnie jest przepływowym jeziorem na rzece Zagórska Struga. 

Jego długość wynosi niecałe 800 metrów, zaś szerokość około 400 metrów.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Marchowo Wschodnie.  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 7,4 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,9 III 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 5,1 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  2,5 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

234,50 2110,50 70,35 28,94 52,60 37,90 

Lasy  78,58 117,87 7,86 9,70 2,94 4,23 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 497,35 1492,05 99,47 61,37 37,18 53,59 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 22,66 292,31 7,93 

 

7,28 4,27 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 4012,73 185,61 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,82 17,71 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,82 17,71 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują ugory – ok. 61%, oraz grunty orne 

z zabudową rozproszoną – 29%. Lasy zajmują niecałe 10% powierzchni zlewni. Grunty orne 

są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku azotu produkowanego w zlewni – 

52%, zaś ugory – 37%.  Z ugorów natomiast pochodzi większość ładunku fosforu – jest to 

54%, podczas gdy z gruntów ornych – 38% . 

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie mniej korzystne – 

całą powierzchnię zajmują grunty orne. 

Bezpośrednio nad jeziorem leżą jedynie pojedyncze zabudowania, gęściejsza zabudowa 

oddalona jest od brzegu o kilkadziesiąt do kilkuset metrów. Całe jezioro otoczone jest 

wąskim pasem zakrzaczeń bądź zadrzewień. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, brak 

również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  
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Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Marchowo Wschodnie. Jednak zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów 

rolniczych w zlewni całkowitej oraz 100% terenów rolniczych w strefie buforowej jest 

zdecydowanie negatywnym czynnikiem wpływającym na stan jeziora. Pozwala 

to przypuszczać, iż jezioro nie osiąga stanu dobrego. 

 

4.Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia, 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

5.Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu . 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  MARCHOWO ZACHODNIE  

ID  21064 

ID hydrograficzne  47921 

 

Lokalizacja: 54°28’21”N 18°18’55”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     17,74 ha 

Głębokość maks.    11,9 m 

Głębokość średnia    3,9 m 

Objętość     709,8 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,8km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Marchowo Zachodnie jest przepływowym jeziorem na rzece Zagórska Struga. 

Jego długość wynosi niecałe 800 metrów, zaś szerokość około 300 metrów.  

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Marchowo Zachodnie.  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,9 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,3 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 11,2 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów ornych III 

Średnia  3,25 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

3. Ocena zlewniowa  
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Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
230,93 2078,37 69,28 30,42 55,07 39,99 

Lasy  78,58 117,87 7,86 10,35 3,12 4,54 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 449,58 1348,74 89,92 59,23 35,74 51,90 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 17,74 228,85 6,21 

 

6,06 3,58 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 3773,83 173,26 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,98 21,27 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,98 21,27 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują ugory – ok. 59%, oraz grunty orne 

z zabudową rozproszoną – 30%. Lasy zajmują około 10% powierzchni zlewni. Grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku azotu produkowanego w zlewni – 55%, 

zaś ugory – 36%.  Z ugorów natomiast pochodzi większość ładunku fosforu – jest to 52%, 

podczas gdy z gruntów ornych – 40% . 

W 100m strefie buforowej jeziora zgodnie zmapą Corine Land Cover zagospodarowanie 

terenu jest znacznie mniej korzystne – całą powierzchnię zajmują grunty orne. Jednakże 

na ortofotomapie widać zadrzewienia bądź zakrzaczenia wzdłuż części linii brzegowej. 

Bezpośrednio nad jeziorem leżą jedynie pojedyncze zabudowania, gęściejsza zabudowa 

oddalona jest od brzegu o kilkadziesiąt do kilkuset metrów.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, 

brak również takich zrzutów w zlewni całkowitej jeziora.  
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Ocena końcowa. 

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Marchowo Zachodnie. Jednak zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów 

rolniczych w zlewni całkowitej oraz 100% terenów rolniczych w strefie buforowej jest 

zdecydowanie negatywnym czynnikiem wpływającym na stan jeziora. Pozwala 

to przypuszczać, iż jezioro nie osiąga stanu dobrego. 

Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia, 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu . 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. Jednakże z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu 

jeziora, okres ten może się znacznie różnić. 
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Jezioro  OTALŻYNO 

ID  21058 

ID hydrograficzne  478481 

 

Lokalizacja: 54o26’32”N, 18o12’18”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     79,63 ha  

Głębokość maks.    5,0m  

Głębokość średnia    2,2  m  

Objętość     1785,6  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  5,5 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Otalżyno - jezioro przepływowe moreny dennej położone na wschód od 

Łebieńskiej Huty w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud, 

na północnym krańcu Pojezierza Kaszubskiego. Poprzez wąską strugę wodną połączone 

z akwenami jezior Otalżynko i Wycztok. Zbiornik jest – podobnie jak sąsiednie jeziora -

miejscem rekreacji dla mieszkańców pobliskiego Trójmiasta. W jeziorze odnotowuje się 

regularne sezonowe wahania poziomu wody – spowodowane najprawdopodobniej przez źle 

funkcjonujący system jazów i zastawek. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 12,6 II 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,5 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 5,9 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 93 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,32 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,055 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 2,2 4                 

V jez./L [tys.m3/m] 0,44 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,45 4 

Wymiana wody (%) 70 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól upraw 3 

Średnia  3,29 

Poza kategorią - Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Jezioro Otalżyno jest dużym, ale płytkim zbiornikiem o niepełnej stratyfikacji termicznej.  

Widzialność w momencie wykonywania badań była niewielka i wynosiła 1,5 m. Wszystkie 

wskaźniki jakości wód przyjmowały wartości wskazujące na co najmniej dobry stan 

ekologiczny tego ekosystemu jeziornego – w tym także zawartość chlorofilu a w wodzie. 

Natomiast ocena podatności na degradację wskazuje, że jezioro jest ekstremalnie podatne 

na degradację. Wynika to z cech morfometrycznych jeziora, jego małej głębokości i objętości  
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow.[ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
23,01 207,09 6,90 5,00 8,17 5,68 

Lasy  6,40 9,60 0,64 1,39 0,38 0,53 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 430,63 1291,89 86,13 93,61 50,95 70,86 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 79,63 1027,23 27,87 

 

40,51 22,93 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 2535,81 121,54 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,15 3,18 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,15 3,18 

 

Zlewnia jeziora Otalżyno to pofałdowany teren zajęty dawniej przez pola uprawne, a obecnie 

przez nieużytki i tereny rekreacyjne, z luźną zabudową letniskową itp. W zlewni jeziora brak 

jednak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Ładunki fosforu i azotu pochodzą w całości ze 

źródeł przestrzennych, wśród których największy udział mają ww. nieużytki. Istotny udział 

ma też opad atmosferyczny. Obciążenie to jest stosunkowo  niewielkie (ok. 0,15 gP/m2/r 

i 3,18 gN/m2/r). Zwiększeniu tych ładunków może sprzyjać presja na zabudowę brzegów 

jeziora, głownie przez indywidualne budownictwo rekreacyjne – co wobec ekstremalnie 

dużej podatności na degradację może doprowadzić do szybkiego pogorszenia stanu jeziora  

 

Ocena końcowa  

Jezioro poddane silnej presji rekreacyjnej zachowuje dobry stan ekologiczny, 

umożliwiający przetrwanie populacji roślin charakterystycznych dla tego typi jezior. 

Planowane uregulowanie i remont jazu na wypływie i do podpietrzenia na podstawie 

programu małej retencji woj. Pomorskiego 
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4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Aby utrzymać  dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) monitorować poziom wody w jeziorze i ewent. przeciwdziałać zbyt dużym wahaniom 

tego poziomu 

2) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych poprzez utworzenie buforowej 

strefy ochronnej wokół zbiornika o szerokości co najmniej 15m – zadrzewienia i 

zakrzewienia 

3) w zlewni winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych (załącznik 1) 

4) w obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulacja) w celu wytworzenia właściwej 

struktury ichtiofauny i ograniczenia możliwości rozwoju zakwitów glonów. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  SALIŃSKIE 

ID  21053 

ID hydrograficzne  4772423 

 

Lokalizacja: 54o41’00”N, 17o55’45”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     71,44 ha  

Głębokość maks.    8,6 m  

Głębokość średnia    3,1  m  

Objętość     2250  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  21,9 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jest to płytki, nie stratyfikowany zbiornik, położony na terenie Choczewsko-

Salińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w   Makroregionie: Pobrzeże Koszalińskie, 

Mezoregion: Wysoczyzną Żarnowiecka,  Gmina: Gniewino. Duża wymiana wody stwarza 

dogodne warunki do kumulacji biogenów w zbiorniku, a kształt misy ułatwia ich recyrkulację 

i wykorzystanie do produkcji biologicznej. Wpływ zlewni na jezioro jest jednak umiarkowany, 

a jej sposób zagospodarowania dość dobry z uwagi na znaczny udział terenów zalesionych. 

Zasilają go dwa dopływy: rzeka Salinka wypływająca z jeziora Czarnego i niewielki ciek bez 

nazwy, na zachodnim brzegu jeziora. Odpływem jest rzeka Salinka, dopływ Bychowskiej 

Strugi. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 5,0 I 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 0,6 >II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 6,9 I-II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 50 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,96 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,1 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,1 3                      

V jez./L [tys.m3/m] 0,38 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,28 3 

Wymiana wody (%) 260 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 9,7 2 

Zagosp. zlewni bezp. Leśno-rolnicza 2 

Średnia  3,0 

Kategoria III - Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Zawartość chlorofilu "a" nie przekraczała wiosną 2 mg/m3, latem - 8.2 mg/m3. Skład 

i liczebność planktonu świadczyły o umiarkowanej trofii i stan jeziora oceniono jako dobry.  

Odpowiada to wcześniejszym danym monitoringowym, wskazującym na II klasę czystości. 

Wody jeziora chharakteryzowały się zarówno wiosną, jak i latem niewielką przezroczystością 

(0.6 m), brunatnym zabarwieniem oraz niską zawartością rozpuszczonych substancji 

mineralnych, wapnia, magnezu, sodu i potasu. Odporność jeziora na spływ zanieczyszczeń 

z terenu zlewni jest niewielka. Jezioro ocenione zostało jako silnie podatne na degradację - III 

kategoria. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow.ha  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
341,19 3070,71 102,36 16,92 46,36 33,80 

Lasy  1597,0 2395,64 159,71 79,18 36,16 52,74 

Łąki  i pastwiska 65,81 197,43 13,16 3,26 2,98 4,35 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 12,99 38,97 2,60 0,64 0,59 0,86 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 71,44 921,58 25,00 

 

13,91 8,26 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 6624,32 302,83 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,42 9,27 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,42 9,27 

 

W zlewni jeziora brak punktowych źródeł zanieczyszczeń. Ładunki fosforu i azotu pochodzą 

w całości ze źródeł przestrzennych, wśród których największy udział mają lasy (około 36% 

ładunku azotu i ponad 50% ładunku fosforu). Istotny udział mają też tereny upraw rolniczych 

oraz opad atmosferyczny.  Zwiększeniu tych ładunków może sprzyjać presja na zabudowę 

brzegów jeziora, głownie przez indywidualne budownictwo rekreacyjne 

Jezioro jest słabo zagospodarowane turystycznie. 

 

Ocena końcowa  

Jezioro w dobrym stanie ekologicznym, ale bardzo podatne na degradację. Mała 

przeźroczystość jest spowodowana dopływami brunatnych wód humusowych z wyżej 

położonego Jeziora Czarnego Jezioro jest bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym. 

Planowane jest podpiętrzenie tego jeziora w ramach programu małej retencji wodnej 

województwa pomorskiego.   
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4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Jezioro podlega działaniom ochronnym wynikającym z położenia w obrębie Obszaru 

Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Lęborskie”, i  Specjalnego Obszar Ochrony 

Siedlisk „Jeziora Choczewskie” 

Ponadto aby  utrzymać bardzo dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych poprzez utworzenie buforowej 

strefy ochronnej wokół zbiornika, 

2) w zlewni winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych (załącznik 1), 

3) w obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulacja) w celu wytworzenia właściwej 

struktury ichtiofauny i ograniczenia możliwości rozwoju zakwitów glonów. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

Nie dotyczy. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Nie dotyczy. 
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Jezioro  WYSOKIE, WYSOKA, WYCZTOK 

ID  21059 

ID hydrograficzne  478481 

 

Lokalizacja: 54o27’09”N, 18o15’06”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     48, 59 ha  

Głębokość maks.    6,0 m  

Głębokość średnia    1,9  m  

Objętość     982,9  tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  18,4 km2 

Typ abiotyczny   1b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna 

 Jezioro Wycztok (też Jezioro Wysoka) - długie, wąskie, przepływowe jezioro rynnowe 

w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud na północnym krańcu Pojezierza Kaszubskiego. 

Z jeziora wypływa rzeka Gościecinka, okresowo ma połączenie z jeziorem Otalżynko 

i Otalżyno. Zbiornik jest miejscem rekreacji dla mieszkańców pobliskiego Trójmiasta. 

W jeziorze odnotowuje się regularne sezonowe wahania poziomu wody dochodzące do kilku 

metrów – spowodowane najprawdopodobniej przez źle funkcjonujący system jazów 

i zastawek. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 36,3 III 

Wsk. okrzemkowy b.d.  - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 1,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 2,0 >II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 71 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,99 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,055 I-II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,9 4                    

V jez./L [tys.m3/m] 0,21 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,53 3 

Wymiana wody (%) 430 3 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 18,7 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 

uprawnych 

3 

Średnia  3,43 

Poza kategorią - Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Jezioro Wysoka jest dużym, ale płytkim zbiornikiem o niepełnej stratyfikacji termicznej. 

Przydenne warstwy wody (metalimnion) są niemal całkowicie pozbawione tlenu. Wskazuje 

to na intensywnie przebiegające procesy rozkładu materii organicznej w głębszych 

warstwach wody.  

Widzialność w momencie wykonywania badań była niewielka i wynosiła 1,2 m. Odczyn wody 

w epilimnionie to 6,56, a w metalimnionie był nawet niższy ok. 6,0. Pozostałe wskaźniki 

jakości  wód przyjmowały dość wysokie wartości, co wskazuje na wysoki stan trofii tego 

zbiornika. Odzwierciedleniem tego stanu jest bardzo duża zawartość chlorofilu a 

w wodzie, wskazująca na intensywny rozwój autotroficznych organizmów planktonowych – 

odpowiadająca umiarkowanemu stanowi ekologicznemu dla jezior polimiktycznych 

o dużym wpływie zlewni . 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
167,44 1506,9 50,23 16,19 32,87 21,78 

Lasy  100,18 150,27 10,02 9,68 3,28 4,34 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 766,90 2300,7 153,38 74,13 50,18 66,50 

Zabudowa zwarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 48,59 626,81 17,01 

 

13,67 7,37 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma [kg/rok] 4584,7 230,64 100,00 100,00 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,47 9,44 

Ze źródeł punktowych 0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 0,47 9,44 

 

Zlewnia jeziora Wycztok o pofałdowanym ukształtowaniu obecnie zajęta jest przez głównie 

przez byłe obszary rolnicze - określone w tabeli jako ugory – stopniowo jzajmowane przez 

zabudowę rekreacyjną. W zlewni jeziora brak jednak punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Ładunki fosforu i azotu pochodzą w całości ze źródeł przestrzennych, wśród których 

największy udział mają ww. ugory). Istotny udział mają też tereny upraw rolniczych oraz 

opad atmosferyczny. Zwiększeniu tych ładunków może sprzyjać presja na zabudowę 

brzegów jeziora, głownie przez indywidualne budownictwo rekreacyjne. 

 

Ocena końcowa 

Podłużnego kształtu jezioro, posiada bardzo urozmaiconą linię brzegową z licznymi 

ale dość rozległymi zatokami. Poddane silnej presji rekreacyjnej. Stan ekologiczny 

umiarkowany. Mała przeźroczystość wód powoduje, że roślinność – w tym gatunki typowe 

dla jezior lobeliowych - skupiona jest w strefie przybrzeżnej, maksymalnie  do  głębokości 

2,5m.  Do głębokości 50 cm rosną wspólnie Lobelia dortmanna i Littorella uniflora oraz w 
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mniejszej ilości Myriophyllum alterniflorum.  W południowej części omawianego jeziora 

znajdowano największe skupiska lobelii tzn. tam, gdzie presja plażowiczów była najmniejsza. 

 

4.  Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu - głównie działania rekultywacyjne 

Aby uzyskać dobry stan ekologiczny tego jeziora należy: 

1) monitorować poziom wody w jeziorze i ewent. przeciwdziałać zbyt dużym wahaniom 

tego poziomu 

2) ograniczyć dopływ zanieczyszczeń przestrzennych poprzez utworzenie buforowej 

strefy ochronnej wokół zbiornika o szerokości co najmniej 15m – zadrzewienia i 

zakrzewienia 

3) w obrębie samego zbiornika należy prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką – 

zarybianie rybami drapieżnymi (biomanipulacja) w celu wytworzenia właściwej 

struktury ichtiofauny i ograniczenia możliwości rozwoju zakwitów glonów. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód  

W zlewni bezpośredniej winny być obligatoryjnie stosowane zapisy tzw. Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolniczych (załącznik 1). 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Wprowadzenie podanych powyżej zaleceń w życie winno skutkować uzyskaniem 

stanu dobrego w ciągu około 5 do 10 lat. 
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Jezioro  ŻARNOWIECKIE 

ID  4 (nr katalogowy 21049) 

ID hydrograficzne  477259 

 

Lokalizacja: 54o45’45,5’’N, 18o03’27,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Reda i Piaśnica (GD11), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     1399,54 ha 

Głębokość maks.    19,4 m 

Głębokość średnia    8,4 m 

Objętość     120,8415 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  256,14 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Żarnowieckie jest dużym i stosunkowo głębokim, rynnowym jeziorem 

polodowcowym o słabo rozwiniętej linii brzegowej (brak zatok, półwyspów i wysp). Cechuje 

go kryptodepresja, jego dno w najgłębszym punkcie położone jest około 18 m poniżej 

poziomu morza. Przepływa przez nie rzeka Piaśnica, która wpływa od południowego 

wschodu, a odpływa na północ do Morza Bałtyckiego. Kolejnym znaczącym dopływem jest 

rzeka Bychowska Struga, dopływająca od północnego zachodu. Piaśnica (Górna) jest rzeką 

o długości około 17 km; powierzchnia jej zlewni wynosi 87,6 km2, a spadek 3,3%o. Odwadnia 

ona nie zurbanizowaną i w znacznej części porośniętą lasem część Kępy Puckiej oraz torfowe 

i zmeliorowane dno Rynny Żarnowieckiej. Do Rynny Jeziora Żarnowieckiego wpływa ona 

około 2,5 km poniżej miejscowości Warszkowski Młyn i włączona jest tu w rozległy system 

rowów odwadniających północną część Pradoliny Kaszubskiej, zwanej Równinami Błot 

Przymorskich. Pod zboczami doliny znajdują się liczne wypływy wód podziemnych. 

Bychowska Struga jest rzeką o długości około 20 km i zlewnią o powierzchni 110,4 km2. 

Wypływa z Jez. Choczewo i płynie przez rozległy obszar torfowisk wypełniających dno doliny. 

W sąsiedztwie jej ujścia wybudowano jazy w Wierzchucinie i Brzynie (na nowym korycie 

wybudowanym w latach 80-tych) około 0,3 km od ujścia do jeziora. Pozwalają one 

na nawadnianie południowej i wschodniej części kompleksu melioracyjnego 

„Wierzchucińskie Błota”. Piaśnica (Dolna) o długości około 5 km, stanowi jedyny naturalny 

odpływ z jeziora, uchodząc bezpośrednio do morza w miejscowości Dębki. Charakteryzuje się 
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ona małym spadkiem – 0,23%o , a stan jej wód zależy w znacznym stopniu od stanów wód 

morza. Okresowe spiętrzenia sztormowe wód Bałtyku powodują „cofkę” na rzece, 

dochodzącą prawie do jeziora. Wybudowany u ujścia jaz zabezpiecza wody jeziora przed 

napływem wód morskich. Wody jeziora wykorzystywane są do nawadniania kompleksu 

melioracyjnego ”Dębki” (przez pompownię Żarnowiec o maksymalnej wydajności 1,8 m3/s). 

Wielkość odpływu z jeziora szacowana jest na 2,2-2,3 m3/s. Składa się na niego: 

- dopływ z wód powierzchniowych – 1,7 m3/s (Piaśnica – 0,75 m3/s, Bychowska Struga – 

0,85 m3/s i zlewnia bezpośrednia – 0,1 m3/s), 

 - dopływ wód podziemnych – 0,5-0,6 m3/s (Jezioro Żarnowieckie stanowi regionalną bazę 

ich drenażu). W stanie naturalnym średnie natężenie przepływu na odpływie z jeziora 

wynosiło około 2,5 m3/s. Obecnie odpływ ten reguluje jaz. Minimalny przepływ biologiczny 

oszacowano na 0,39 m3/s, maksymalny przepływ jest ograniczany, aby nie spowodować 

podtopienia łąk zlokalizowanych nad rzeką. W Czymanowie, na południowym krańcu jeziora, 

zlokalizowana jest elektrownia szczytowo-pompowa, uruchomiona w 1983 r. Wykorzystuje 

ona jezioro jako zbiornik dolny. Ilość wody gromadzonej w zbiorniku górnym stanowi około 

10% objętości jeziora. Jej praca powoduje dobowe wahania poziomu lustra wody w jeziorze 

rzędu 1 m; lustro wody zalega na rzędnej od 0,7 do 2 m n.p.m. Najniższy poziom wody 

występuje około godziny 7 po nocnym napełnianiu zbiornika górnego, powodując 

przesunięcie linii brzegowej zbiornika w niektórych miejscach nawet o kilkanaście metrów. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Niekorzystny jest brak 

stratyfikacji wód związany z pracą elektrowni szczytowo-pompowej, której efektem jest 

mieszanie wód zbiornika. Zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku 

obszarowego i zasilania jeziora (grupa 3 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Wody dopływów były 

dobrej jakości. Stan ekologiczny wód zbiornika był dobry (II klasa wg SOJJ). Wody zawierały 

znaczne ilości rozpuszczonych substancji nieorganicznych, azotu mineralnego i fosforanów. 

Latem wody były silnie nagrzane i dobrze dotlenione. W warstwie powierzchniowej 

stwierdzono nawet ich nadmierne nasycenie tlenem. Większy spadek stężenia tlenu 

notowano poniżej głębokości 13 m, miejscami nawet do ilości śladowych. Produktywność 

zbiornika i zawartość materii organicznej były jednak niskie. Skład i liczebność planktonu 

świadczyły o istniejącej równowadze troficznej, a występujące organizmy były typowe 

dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych, jednak ich liczebność i zróżnicowanie 

gatunkowe były niewielkie, szczególnie w okresie letnim, a kondycja oznaczonych 

organizmów raczej słaba. Na przestrzeni lat chemiczna jakość wód nie uległa zasadniczym 

zmianom. Charakteryzowały się one dobrym natlenieniem, niską zawartością substancji 

organicznych i związków azotu oraz dobrą przeźroczystością. W ciągu całego okresu badań 

zwracał natomiast uwagę wysoki poziom związków fosforu i rozpuszczonych substancji 
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mineralnych. Po uruchomieniu elektrowni nastąpił brak stratyfikacji wód, które w okresie 

letnim były dobrze wymieszane i wysoko natlenione w całym przekroju pionowym. 

Wskutek mieszania się wód poprawiła się chemiczna jakość wód przydennych. Na przestrzeni 

lat skład i liczebność planktonu świadczyły o równowadze troficznej jeziora. Występujące 

organizmy były typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych, przeważnie z grupy 

β-mezosaprobowej (pojedyncze z oligomezosaprobowej). Produktywność zbiornika była  

przeważnie niewielka, jednak w roku 1986 odnotowano masowy rozwój okrzemek. Do roku 

1993 przewagę liczebną w akwenie stanowiły okrzemki, latem ich współdominantem były 

zielenice. Plankton charakteryzował się wysokim zróżnicowaniem gatunkowym. W roku 2002 

obraz planktonu był gorszy niż w latach poprzednich. Latem pojawiły się sinice, które 

dominowały praktycznie w całym zbiorniku, a liczebność i wskaźnik różnorodności 

gatunkowej organizmów był niski. W stosunku do roku 1993 wody zbiornika nadal 

utrzymywały się w II klasie wg SOJJ. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 5,6 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość [m] 3,1 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 3,7 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 385 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,90 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,158 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 8,4 2 

V jez./L [tys.m3/m] 6,48 1 

Stratyfikacja wód [%] 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,12 2 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,0 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  1,83 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 17,2 1 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,46 0 

Spadek zlewni 21,5 3 

Obszary bezodpływowe 18 3 

Typ geologiczny zlewni gliniasta 

z torfem 

0 

Typ użytkowania zlewni rolniczo-leśna z 

zabudową 

2 

Średnia  1,7 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i zasilania jeziora 

 

3. Ocena zlewniowa  

W zlewni jeziora (bufor 1000 m) przeważają lasy mieszane, które stanowią prawie 

72% jej powierzchni. Ciągną się one wzdłuż wschodniego i zachodniego brzegu. Południowy 

i północny brzeg akwenu otaczają pola uprawne (12%). Znaczny udział w zlewni 

bezpośredniej jeziora mają tereny bagienne położone głównie w okolicy dopływu 

Bychowskiej Strugi i odpływu Piaśnicy oraz przy dopływie Piaśnicy. Brzegi są częściowo 

przekształcone (rejon elektrowni). Roślinność wynurzona zajmuje około 19% długości linii 

brzegowej. Skupiona jest głównie w części północnej; w jej skład wchodzi przede wszystkim 

trzcina pospolita z domieszką pałki wodnej i sitowia. Roślinność zanurzona (głównie 

rdestnica) zajmuje około 44% całej powierzchni jeziora i występuje do głębokości 5 m. 

W pobliżu jeziora znajduje się kilka wsi. Na brzegu wschodnim leżą Lubkowo i Żarnowiec, 

na brzegu zachodnim położone są wsie: Brzyno, Nadole i Czymanowo. Wsie są częściowo 

skanalizowane. Ścieki z nie skanalizowanych miejscowości gromadzone są w zbiornikach 
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i wywożone do oczyszczalni. Na terenie byłej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu ustanowiona 

została w 1997 roku Specjalna Strefa Ekonomiczna Żarnowiec-Tczew, na terenie której 

prowadzi działalność szereg spółek i zakładów przemysłu metalowego, maszynowego, 

chemicznego i rolno-spożywczego, materiałów budowlanych, elektronicznego 

oraz przetwórstwa drewna. Produkuje się tu m.in. rury PCV, prefabrykaty betonowe, kostki 

brukowe, urządzenia mechaniczne i elektryczne, ocet i musztardę; prowadzone jest tu 

przetwórstwo rybne, konfekcjonowanie środków ochrony roślin etc. Strefa ta znajduje się 

w sąsiedztwie byłej wsi Kartoszyno, na obszarze 197 ha. Jezioro stanowi odbiornik ścieków. 

Po oczyszczeniu mechaniczno-biologicznym wprowadzane są one zatopionym wylotem 

bezpośrednio do akwenu. Ścieki ze wschodniego brzegu akwenu, w tym z terenu elektrowni 

i terenu SSE Żarnowiec-Tczew, odprowadzane są do przemysłowej oczyszczalni ścieków 

w Lubkowie, skąd po mechaniczno-biologicznym oczyszczeniu wprowadza się je do rzeki 

Piaśnicy, poniżej jeziora. Ścieki bytowo-gospodarcze z zachodniego brzegu odprowadzane 

są do oczyszczalni ścieków w Nadolu (kolektorem lub dowożone). Po oczyszczeniu 

mechaniczno-biologicznym wprowadzane są one zatopionym wylotem bezpośrednio 

do jeziora. W latach 1993-1995 przeprowadzona została modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Lubkowie. W 1997 roku oddano do użytku nową mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię 

ścieków w Gniewinie, która odprowadza oczyszczone ścieki komunalne do Bychowskiej 

Strugi. W czerwcu 2002 roku nastąpił rozruch nowo wybudowanej mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Żarnowcu. Oczyszczone ścieki komunalne z rejonu Żarnowca 

odprowadzane są do rzeki Piaśnicy, poniżej Jeziora Żarnowieckiego. Oczyszczalnia w Nadolu 

przyjmuje ścieki socjalno-bytowe z okolicznych miejscowości i ośrodków wypoczynkowych. 

Ścieki dowożone stanowią około 20% całkowitej ilości ścieków. Zrzut ścieków jest okresowy, 

uzależniony od objętości dopływających ścieków. Jezioro jest wykorzystywane do celów 

rekreacyjnych. Znajduje się tu duży ośrodek wczasowy w Lubkowie i kilka mniejszych na 

zachodnim brzegu akwenu w rejonie wsi Nadole. Ścieki z ośrodków odprowadzane są 

do istniejących w tych miejscowościach oczyszczalni. Jest to zbiornik typu leszczowego. 

W jeziorze jest prowadzona gospodarka rybacka. Głównym źródłem ładunku azotu i fosforu 

jest opad atmosferyczny (78% N i 58% P). Udział źródeł punktowych w ładunku powstającym 

w zlewni kształtuje się na poziomie 4,5% N i 15,3% P.  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

193,23 1739,07 57,97 12,4 7,48 6,92 

Lasy  1120,37 1680,6 112,04 71,7 7,23 13,37 

Łąki  i pastwiska 249,89 749,67 49,98 16,0 3,22 5,97 

Opad atmosferyczny 1399,54 18054,03 489,84 - 77,62 58,48 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnia w Nadolu 496,40 31,03 - 2,13 3,70 

Oczyszczalnia w Gniewinie 539,51 96,83 - 2,32 11,56 

Suma [kg/rok] 23259,23 837,68 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych 0,051 1,59 

Ze źródeł punktowych 0,009 0,07 

Suma [g/m2rok] 0,060 1,66 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Niekorzystny jest brak 

stratyfikacji wód związany z pracą elektrowni szczytowo-pompowej, której efektem jest 

mieszanie wód zbiornika. Zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku 

obszarowego i zasilania jeziora. W zlewni jeziora przeważają lasy (72%). Południowy 

i północny brzeg akwenu otaczają pola uprawne (12%). Znaczny udział w zlewni 

bezpośredniej jeziora mają tereny bagienne położone głównie w okolicy cieków związanych 

z jeziorem. W pobliżu jeziora znajduje się kilka wsi. Są one częściowo skanalizowane. 

Na terenie byłej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu (197 ha) ustanowiona została strefa 

ekonomiczna, na terenie której prowadzi działalność szereg spółek i zakładów. Jezioro 

stanowi odbiornik ścieków z miejscowości i ośrodków wypoczynkowych zachodniego brzegu, 

oczyszczanych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Nadolu. Wprowadzane są one 

okresowo zatopionym wylotem bezpośrednio do jeziora. Do Bychowskiej Strugi (dopływ 

jeziora) wprowadzane są ścieki z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

w Gniewinie. Jezioro jest wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Prowadzona jest w nim 

gospodarka rybacka. Stan ekologiczny wód zbiornika był dobry (II klasa wg SOJJ). Głównym 
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źródłem ładunku azotu i fosforu jest opad atmosferyczny (78% N i 58% P). Udział źródeł 

punktowych w ładunku powstającym w zlewni kształtuje się na poziomie 4,5% N i 15,3% P.  

 

Geosystem jeziora, w którym niekorzystne dla jeziora warunki zlewniowe (duża możliwość 

dostarczania materii do jeziora) są równoważone przez wysoką odporność samego jeziora 

na wpływy z zewnątrz. W efekcie tempo naturalnej eutrofizacji wód powinno być 

umiarkowane   

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu wód 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i letniskowej,   

2) zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków z OŚ Nadole i Gniewino.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia Zalewu Wiślanego (GD12) 
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Jezioro  BĄDZE (BĄDZKIE)  

ID  3169 (nr katalogowy 20758) 

ID hydrograficzne  522141 

 

Lokalizacja: 53o47’09,4’’N, 19o27’59,3’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     143,59 ha 

Głębokość maks.    6,7 m 

Głębokość średnia    2,9 m 

Objętość     4,288 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   15,14 km2 

Typ abiotyczny   2b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to płytki, polimiktyczny zbiornik rynnowy, o kształcie wydłużonym z kierunku 

południowo-wschodniego ku północy i urozmaiconej linii brzegowej. W części środkowej 

zbiornika znajduje się przewężenie, które dzieli go na dwie części. W części południowo-

wschodniej znajduje się niewielka wyspa o powierzchni 0,1 ha. Dno jeziora jest muliste, 

o znacznej miąższości osadów. Poziom wody jest stabilny. Lustro wody jest na wysokości 

94,4 m n.p.m. Zbiornik nie posiada dopływów, jego odpływ stanowi ciek bez nazwy 

wypływający w kierunku południowo-zachodnim i uchodzący do dopływu Jez. Gauda, 

którego wody odpływają do rzeki Liwy. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to zbiornik bardzo podatny na degradację - III kategoria podatności wg SOJJ. 

Przyczyną są przede wszystkim niekorzystne cechy morfometryczne związane 

z ukształtowaniem jego misy. Sprzyja to naturalnemu procesowi eutrofizacji, którego 

widoczną oznaką jest znacznie posunięty proces zarastania jeziora i duża ilość osadów 

dennych, stanowiących źródło wewnętrznego obciążenia zbiornika. Wpływ zlewni na jezioro 

jest natomiast niewielki, a sposób jej zagospodarowania ma korzystny wpływ na jakość wód 

akwenu. Ma ona ograniczone możliwości uruchomienia ładunku obszarowego i brak 

możliwości dostarczania materii do zbiornika (grupa 1 wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan 

ekologiczny wód akwenu był zły (pozaklasowa jakość wg SOJJ). Cechowała je wysoka 
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produkcja biologiczna, niska przezroczystość wody oraz słabe natlenienie warstw 

przydennych w okresie letnim, wysoki poziom materii organicznej,  azotu i fosforu. Wiosną 

wody jeziora były nadmiernie natlenione. Latem były silnie nagrzane. Na skutek procesu 

fotosyntezy wody sięgające głębokości 2 m były nadmiernie natlenione. Kolejne warstwy 

wód ulegały jednak tak szybko odtlenieniu, że stężenie tlenu na głębokości 4 m wynosiło 

zaledwie 0,2 mg O2/l. W sezonie wiosennym wody cechowało niewielkie obciążenie 

związkami fosforu oraz wysoki poziom azotu. Latem w warstwie powierzchniowej 

utrzymywał się wysoki poziom azotu i fosforu. Rezultatem nadmiernej żyzności jeziora była 

jego wysoka produkcja pierwotna. Limitowały ją związki fosforu. Wiosną zawartość 

chlorofilu-a wynosiła 29,6 mg/m3, przezroczystość wody sięgała 1,1 m. Latem zawartość 

chlorofilu-a wzrosła do 93,2 mg/m3, a przezroczystość wody sięgała zaledwie 0,2 m. 

Przewagę stanowiły organizmy planktonowe typowe dla wód miernie zanieczyszczonych z 

grupy oligo- lub β-mezosaprobowych. Latem wzrosła liczebność i różnorodność gatunkowa 

organizmów. Przewagę stanowiły sinice, pojawiło się wiele gatunków zielenic. Dno zbiornika 

pokrywał czarny muł o zapachu siarkowodoru. W 1993 roku wody zaliczone zostały jeszcze 

do III klasy wg SOJJ. O pogorszeniu ich jakości zdecydowała przede wszystkim znacznie 

wyższa produkcja biologiczna w całym sezonie limnologicznym, oraz znaczny spadek 

natlenienia wody w okresie letnim. Ogólny poziom azotu i fosforu znacznie się obniżył, 

jednak nadal był wysoki. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 61,4 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,7 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,2 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 357 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,13 > II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,120 > II 

 Stan jeziora Zły 

 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,9 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,52 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,35 4 

Wymiana wody (%) 15 1 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,0 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 2,7 0 

Typ bilansowy odpływowe 1 

Gęstość sieci rzecznej 0 0 

Spadek zlewni 10,0 1 

Obszary bezodpływowe 75 0 

Typ geologiczny zlewni gliniasto-piaszczysta 2 

Typ użytkowania zlewni leśna 0 

Średnia  0,6 

Grupa 1 – zlewnia ma ograniczone możliwości uruchomienia ładunku obszarowego  

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Liwy, na terenie Parku Krajobrazowego 

Pojezierza Iławskiego i podlega ochronie prawnej. Zlewnia bezpośrednia zbiornika jest 

równocześnie jego zlewnią całkowitą. Zajmuje obszar o powierzchni 15,14 km2, który w 

granicach buforu 1000 m od jeziora prawie w całości pokryty jest lasami (w pobliżu m-ci 

Bądze znajdują się tereny podmokłe). Brzegi akwenu są łagodne, ale trudno dostępne, 

porośnięte pasem drzew i krzewów, które stanowią naturalny bufor ochronny dla jego wód. 

Strefa brzegowa jest niemal w całości zarośnięta trzciną i sitowiem. Na północnym brzegu 

znajduje się nie podłączona do kanalizacji wieś Bądze. Ścieki bytowo-gospodarcze 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do mechaniczno-chemiczno-

biologicznej oczyszczalni w Przezmarku. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Nie 

został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania gminy. Nie są planowane żadne 

inwestycje gminne nad jeziorem. Zbiornik nie jest zagospodarowany turystycznie. Jego wody 

nie są wykorzystywane do celów spożywczych ani przemysłowych. Na jeziorze nie jest 
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prowadzona gospodarka rybacka. W pobliżu zbiornika nie ma żadnych innych zagrożeń dla 

jakości jego wód. Znaczący udział w dostawie materii biogennej do wód zbiornika ma opad 

atmosferyczny (62% N i 40% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Lasy  710,00 1065,00 71,00 97,7 35,9 57,0 

Łąki  i pastwiska 17,10 51,25 3,42 2,3 1,7 2,7 

Opad atmosferyczny 143,59 1852,32 50,25 - 62,4 40,3 

Suma [kg/rok] 2968,55 124,67 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,087 2,07 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,087 2,07 

 

Ocena końcowa  

Jest to płytki, polimiktyczny zbiornik, bardzo podatny na degradację - III kategoria 

podatności wg SOJJ. Przyczyną są przede wszystkim niekorzystne cechy morfometryczne 

związane z ukształtowaniem jego misy. Sprzyja to naturalnemu procesowi eutrofizacji, 

którego widoczną oznaką jest znacznie posunięty proces zarastania jeziora i duża ilość 

osadów dennych, stanowiących źródło wewnętrznego obciążenia zbiornika. Wpływ zlewni na 

jezioro jest nieznaczny, a sposób jej zagospodarowania korzystny dla jakości wód akwenu. 

Stan ekologiczny wód jeziora był zły (pozaklasowa jakość wg SOJJ). Przez ostatnie dziesięć lat 

stan jego wód pogorszył się (znacznie wyższa produkcja biologiczna w całym sezonie 

limnologicznym, spadek natlenienia wód przydennych). Ogólny poziom azotu i fosforu 

znacznie się obniżył, jednak nadal był wysoki. Potencjalne zagrożenie stanowi wieś położona 

na północnym brzegu, i nie podłączona do kanalizacji, a także brak uregulowań prawnych 

odnośnie zabudowy i działań ochronnych w zlewni jeziora. Znaczący udział 

w dostawie materii biogennej do wód zbiornika ma opad atmosferyczny (62% N i 40% P).  
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Geosystem jeziora, w którym występują korzystne warunki zlewniowe (zlewnia jest mało 

aktywna w dostarczaniu ładunku do zbiornika), ale samo jezioro jest podatne na wpływy 

z zewnątrz. Eutrofizacja wód w tej grupie postępuje umiarkowanie, jednak ingerencja 

w warunki zlewniowe może doprowadzić dość szybko do wzrostu jej tempa. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

Ze względu na aktualny stan jeziora jedyną możliwością przywrócenia stanu dobrego 

byłaby rekultywacja. Ze względu na stosunkowo małe znaczenie gospodarcze i mały wpływ 

na inne wody zlewni rekultywacja nie wydaje się jednak celowa. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1350 

 

 

Jezioro  BALEWSKIE 

ID  2808 (nr katalogowy 20769) 

ID hydrograficzne  52419 

 

Lokalizacja: 53o51’10,2’’N, 19o14’59,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     109,97 ha 

Głębokość maks.    12,2 m 

Głębokość średnia    5,9 m 

Objętość     6,420 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej    32,37 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w zlewni Kanału Juranda (Malborskiej Młynówki), Jest to 

typowy zbiornik rynnowy, który powstał w wyniku działania wód subglacjalnych. Brzegi misy 

są strome, dno urozmaicone z licznymi przegłębieniami. Zasila go pięć niewielkich dopływów. 

Odpływ stanowi Kanał Juranda, prowadzący wody w kierunku północno-zachodnim. Brzegi 

zbiornika otaczają wzgórza o stromych zboczach. Na jeziorze występują rzadko i 

incydentalnie niewielkie, naturalne zmiany poziomu wody spowodowane warunkami 

pogodowymi. Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, ani inne działania które mają 

wpływ na zmianę poziomu wód jeziora. Nie ma też urządzeń hydrotechnicznych piętrzących 

wodę. 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest dość podatne na degradację. Zostało zaliczone do II kategorii podatności 

wg SOJJ, jednak wynik punktacji zbliżony był do wartości odpowiadającej dolnej granicy III 

kategorii. Czynnikiem niekorzystnym jest brak stratyfikacji oraz stosunkowo niewielka 

objętość wód w porównaniu do długości linii brzegowej, co obniża zdolność rozcieńczania 

spływających do zbiornika zanieczyszczeń z obszaru zlewni. Sposób zagospodarowania zlewni 

nie jest korzystny z uwagi na znaczny udział gruntów ornych. Zlewnia ma średnie możliwości 

uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora (3 grupa wg Bajkiewicz-Grabowskiej). 
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Do cieku zasilającego jezioro (Kanał Balewski) wprowadzane są ścieki z niewielkiej 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej we wsi Cieszymowo. Wody Kanału 

Balewskiego zasilały zbiornik znaczną ilością azotanów i związków fosforu, zwłaszcza latem. 

Stan ekologiczny wód zbiornika był zły (pozaklasowa jakość wg SOJJ). Cechowała je bardzo 

wysoka produkcja biologiczna, słabe natlenienie warstw przydennych oraz wysoki poziom 

azotu i fosforu. Wiosną wody jeziora w całym przekroju pionowym były wysoko natlenione. 

W wyniku procesów fotosyntezy powierzchniowe warstwy wody były nadmiernie 

natlenione. Latem epilimnion sięgał do głębokości 5 m. Jego wody były bardzo mocno 

nagrzane. Spadek stężenia tlenu notowano poniżej głębokości 4 m. Cała warstwa 

metalimnionu (5 do10 m) zawierała już tylko śladowe ilości tlenu. Wiosną wody zbiornika 

charakteryzowały się wysoką zawartością fosforu i azotu ogólnego (4,31 mg N/dm3). Latem 

w warstwie przydennej występowały bardzo wysokie ilości związków fosforu. Oznaczone 

organizmy były typowe dla wód czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonych. Wiosenny 

plankton roślinny był liczny, ale bardzo ubogi gatunkowo. Latem poziom chlorofilu-a wzrósł 

do 108,0 mg/m3. Plankton roślinny był bogatszy gatunkowo. Występowało wiele gatunków 

okrzemek i zielenic. Ich liczebność była jednak niewielka. Masowo rozwinął się jeden gatunek 

sinicy. Wody zbiornika badane są od 1988 roku. Ich jakość uległa pogorszeniu z III klasy do 

pozaklasowej wg SOJJ już w 1995 roku. W ciągu 7 lat pogorszyły się warunki tlenowe i 

wzrosła zawartość materii organicznej. W 2004 roku wody były nadal pozaklasowe. 

W stosunku do roku 1995 ich jakość jeszcze się pogorszyła z uwagi na wzrost poziomu 

substancji biogennych i jeszcze większą produkcję biologiczną. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 82,3 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,0 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,1 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 475 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 3,16 > II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,150 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,9 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,81 3 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,09 1 

Wymiana wody (%) 45 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,5 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 20,7 1 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 1,20 2 

Spadek zlewni 16,2 2 

Obszary bezodpływowe 37 2 

Typ geologiczny zlewni gliniasta 0 

Typ użytkowania zlewni pastwiskowo-rolnicza 1 

Średnia  1,6 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego  

i zasilania jeziora 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zbiornik znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń 

i objęty jest ochroną prawną. Zlewnia całkowita jest obszarem pofałdowanym 

o deniwelacjach przekraczających 25 m. Jest to obszar typowo rolniczy z niewielkim udziałem 

terenów leśnych. Przewagę w zlewni (bufor 1000 m) stanowią grunty orne (79%). Pola 

dochodzą do linii brzegowej zbiornika, nad jeziorem wypasane jest bydło. Brzegi jeziora nie 

są przekształcone, są łagodne i łatwo dostępne. W centralnej części zbiornika porastają je 

pasy roślinności krzaczastej z pojedynczymi drzewami. Roślinność wynurzona i podwodna 

występują obficie. Na południowym brzegu, w rejonie dopływu, znajduje się wieś Stążki. Na 

brzegu północnym, w rejonie odpływu Kanału Juranda, usytuowana jest wieś Balewo. 

Zabudowania znajdują się w odległości 50 m od brzegu jeziora. Wieś Balewo jest 

skanalizowana, Stążki jeszcze nie. Jezioro tylko w niewielkim stopniu wykorzystywane jest do 

celów rekreacyjnych. Na północnym brzegu, w rejonie wsi Balewo, znajdują się nieliczne 

prywatne domki letniskowe. Jest tu także plaża i zorganizowane kąpielisko. Nad jeziorem jest 
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jeden ośrodek wczasowy. Jest to zbiornik typu leszczowego. Prowadzona jest tu gospodarka 

rybacka, są odłowy rekreacyjne. Jezioro jest pośrednim odbiornikiem ścieków. Dopływem 

z Link (Kanał Balewski, km 5+900) do jeziora odprowadzane są ścieki z mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej we wsi Cieszymowo (przepustowość 100 m3/dobę, 

obciążenie 555 RLM). Rzeczywista ilość ścieków kształtuje się na poziomie 65 m3/dobę. 

We wsi Balewo znajduje się nowo wybudowana nowoczesna mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Kanału Juranda poniżej jeziora. 

Miejscowy plan zagospodarowania dla gminy jest w trakcie opracowania. Planowane są 

inwestycje gminne nad jeziorem. W bezpośrednim otoczeniu jeziora nie występują inne 

istotne dla jakości jego wód zagrożenia: fermy, składowiska, drogi utwardzane etc. 

Obserwowane są siedliska bobrów, które znacząco przekształcają brzeg jeziora. Ładunek 

azotu i fosforu powstający w zlewni pochodzi głównie ze spływu powierzchniowego z pól. 

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

469,03 4221,27 140,71 78,7 64,4 45,2 

Lasy  120,95 181,43 12,10 20,3 2,8 3,9 

Łąki  i pastwiska 6,18 18,55 1,24 1,0 0,3 0,4 

Opad atmosferyczny 109,97 1418,66 38,49 - 21,6 12,4 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnie 711,75 118,60 - 10,9 38,1 

Suma [kg/rok] 6551,66 311,13 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,175 5,31 

Ze źródeł punktowych 0,108 0,65 

Suma [g/m2rok] 0,283 5,96 
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Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Czynnikiem 

niekorzystnym jest brak stratyfikacji wód oraz stosunkowo niewielka objętość wód 

w porównaniu do długości linii brzegowej, co obniża zdolność rozcieńczania spływających do 

zbiornika zanieczyszczeń z obszaru zlewni. Sposób zagospodarowania zlewni nie jest 

korzystny z uwagi na znaczny udział gruntów ornych. Zlewnia ma średnie możliwości 

uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora. Do Kanału Balewskiego zasilającego 

jezioro wprowadzane są ścieki z niewielkiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni (km 

5+900). Wody kanału wprowadzały do zbiornika znaczne ilości azotanów i związków fosforu, 

zwłaszcza latem. Stan ekologiczny wód zbiornika był zły (pozaklasowa jakość wg SOJJ). 

Cechowała je bardzo wysoka produkcja biologiczna, słabe natlenienie warstw przydennych, 

wysoki poziom azotu i fosforu. Oznaczone organizmy były typowe dla wód czystych lub 

umiarkowanie zanieczyszczonych. Latem masowo rozwinął się jeden gatunek sinicy. Wody 

zbiornika badane są od ponad 20 lat. Ich jakość pogarsza się, wzrasta poziom substancji 

biogennych i produkcja biologiczna. Przewagę w zlewni stanowią grunty orne (79%). Pola 

dochodzą do linii brzegowej zbiornika, nad jeziorem wypasane jest bydło. Brzegi jeziora 

w centralnej części zbiornika porastają pasy roślinności krzaczastej z pojedynczymi 

drzewami. Roślinność wynurzona i podwodna występują obficie. Zabudowania wsi znajdują 

się w odległości 50 m od brzegu jeziora. Wieś Balewo jest skanalizowana, Stążki jeszcze nie. 

Jezioro tylko w niewielkim stopniu wykorzystywane jest do celów rekreacyjnych. 

Prowadzona jest tu gospodarka rybacka, są odłowy rekreacyjne. W bezpośrednim otoczeniu 

jeziora nie występują inne istotne dla jakości jego wód zagrożenia. Obserwowane są siedliska 

bobrów, które znacząco przekształcają brzeg jeziora. Miejscowy plan zagospodarowania dla 

gminy jest w trakcie opracowania. Planowane są inwestycje gminne nad jeziorem. Ładunek 

azotu i fosforu powstający w zlewni pochodzi głównie ze spływu powierzchniowego z pól.  

 

Jest to typ geosystemu, w którym teoretycznie niekorzystne warunki zlewniowe powinny 

zostać zrównoważone przez odporność samego jeziora na wpływy zewnętrzne. Tempo 

naturalnej eutrofizacji wód powinno być więc umiarkowane. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów (Załącznik 1), 

2) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni jeziora, 

3) stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych, 
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4) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej,     

5) utrzymanie lub nasadzenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości 15 m na 

odcinkach linii brzegowej, gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

15 lat 
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Jezioro  BARLEWICKIE  

ID  2523 (nr katalogowy 20771) 

ID hydrograficzne  524721 

 

Lokalizacja: 53o55’12,7’’N, 19o02’54,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     59,06 ha 

Głębokość maks.    8,5 m 

Głębokość średnia    4,2 m 

Objętość     2,6954 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,912 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niewielki, płytki zbiornik o słabo rozwiniętej linii brzegowej i słabo 

urozmaiconym dnie, wydłużony w kierunku wschód-zachód. Na północnym brzegu znajduje 

się silnie zarośnięta, duża zatoka. Stoki misy zbiornika są łagodne. Zasila go niewielki ciek 

odwadniający okoliczne pola. Odpływ stanowi kilkusetmetrowy ciek łączący południowo-

zachodnią część akwenu z Jez. Zajezierskim. Kiedyś oba jeziora tworzyły jeden, długi rynnowy 

zbiornik, na którym były dwie wyspy (w miejscu dzisiejszego przesmyku między jeziorami, 

po którym biegnie główna droga w Sztumie). Poziom wód w jeziorze jest stabilny. 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak aktualnego monitoringu. Jezioro jest silnie podatne na degradację (III kategoria 

wg SOJJ). Monitoring wód jeziora prowadzony był w 1981 roku (tylko latem i w niepełnym 

zestawie wskaźników). Wody charakteryzowały się wówczas niską przezroczystością (0,7-0,8 

m) oraz wysokim stężeniem biogenów, zwłaszcza związków fosforu (3,8-4,5 mg P-PO4/l). 

Oznaczone organizmy planktonowe należały do grupy β-mezosaprobowej (typowe dla wód 

w niewielkim stopniu zanieczyszczonych). Obecnie mieszkańcy nie wskazują na uciążliwości 

związane z jakością wód jeziora: woda dobra, mętna, bez nieprzyjemnego zapachu, 

nie notowane są śnięcia ryb, zdarzają się „zakwity” wody. 
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 Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

 Stan jeziora Brak danych 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 4,2 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,53 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] bd - 

Wymiana wody (%) bd - 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 3,15 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów 

ornych 

3 

Średnia  3,20 

Kategoria III – jezioro jest silnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje 7,91 km2. W sąsiedztwie jeziora znajdują się pola 

uprawne, które dochodzą bezpośrednio do jego linii brzegowej (95%). Pola są żyzne, uprawy 

intensywne. Nad jeziorem położone jest miasto Sztum, oraz wsie: Barlewiczki, Barlewice 

(490 mieszkańców), Koślinek. Zabudowa miasta Sztum dochodzi do linii brzegowej jeziora, 

i zajmuje prawie całą południową i zachodnią część linii brzegowej. Miejscowości położone 

nad jeziorem są skanalizowane. Jezioro jest bezpośrednim odbiornikiem wód opadowych 

z dróg biegnących obok jeziora. Spływy z dróg są oczyszczane w separatorach (substancje 

ropopochodne). Jezioro jest minimalnie wykorzystywane do celów rekreacji i turystyki. 

Nie ma żadnej zabudowy trwałej, nie ma plaż. Zlokalizowano tylko jedno pole biwakowe. 

Nieczystości są okresowo wywożone. Na jeziorze nie jest prowadzona gospodarka rybacka, 

jest ono zarybiane i odbywają się tylko połowy rekreacyjne. Brzegi jeziora nie zostały 

przekształcone. Są łagodne i łatwo dostępne, otoczone naturalnym buforem roślinnym. 

Wokół jeziora występuje, miejscami szeroki, pas roślinności szuwarowej, z dominacją trzciny 

i pałki wąskolistnej (90% długości linii brzegowej). Wolny jest tylko jego zachodni kraniec. 

Prowadzona była wycinka trzciny. Roślinność zanurzona porasta około 1/3 powierzchni dna, 

najbardziej zarośnięta jest zatoka. Głównym źródłem ładunków biogenów powstających 

w zlewni są pola uprawne i tereny o zabudowie rozproszonej. 
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

375,52 3379,68 112,66 94,8 80,4 82,0 

Łąki  i pastwiska 20,70 62,11 4,14 5,2 1,5 3,0 

Opad atmosferyczny 59,06 761,90 20,67 - 18,1 15,0 

Suma [kg/rok] 4203,69 137,47 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,233 7,12 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,233 7,12 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest silnie podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). W jego sąsiedztwie 

znajdują się pola uprawne, które dochodzą bezpośrednio do linii brzegowej (95%). Pola są 

żyzne, uprawy intensywne. Nad jeziorem położone jest miasto Sztum, oraz 3 wsie. Zabudowa 

miasta Sztum dochodzi do linii brzegowej jeziora, i zajmuje prawie całą południową i 

zachodnią część linii brzegowej. Miejscowości położone nad zbiornikiem są skanalizowane. 

Jezioro jest bezpośrednim odbiornikiem wód opadowych z dróg biegnących w jego 

sąsiedztwie. Spływy z dróg są oczyszczane w separatorach (substancje ropopochodne). 

Jezioro jest minimalnie wykorzystywane do celów rekreacji i turystyki. Nie ma żadnej 

zabudowy trwałej, nie ma plaż. Zlokalizowano tylko jedno pole biwakowe. Nieczystości są 

okresowo wywożone. Na jeziorze nie prowadzi się gospodarki rybackiej, jest ono zarybiane 

i odbywają się tylko połowy rekreacyjne. Brzegi jeziora nie zostały przekształcone. 

Głównym źródłem ładunków biogenów powstających w zlewni są pola uprawne i tereny 

o zabudowie rozproszonej. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu:   

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej,     

2) określenie wymagań i sposobu podczyszczania, jakie winny spełniać wody opadowe, 

roztopowe wprowadzane do jeziora z miasta Sztum, 
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3) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów, 

4) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  
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Jezioro  BURGALE 

ID  3401 (nr katalogowy 20760)                                                                                                                                                                                                

ID hydrograficzne  522372 

 

Lokalizacja: 53o44’53,7’’N, 19o17’38,8’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim oraz                

warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     75,34 ha 

Głębokość maks.    7,4 m 

Głębokość średnia    4,6 m 

Objętość     3,645 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   12,34 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to płytki, polimiktyczny zbiornik rynnowy, o kształcie wydłużonym z kierunku 

północno-wschodniego na południowo-zachodni, położony w zlewni rzeki Liwy. W części 

środkowej jest on w znacznym stopniu zwężony i tu znajduje się maksymalna głębokość. Jest 

to zbiornik przepływowy, o słabym przepływie wód. Roczna wymiana wody wynosi 35%. 

Dopływ i odpływ z jeziora stanowi „Dopływ z Jez. Burgale”, który zasila rzekę Liwę. Poziom 

wód zbiornika jest stabilny, uwarunkowany zmianami pogody. Nie ma żadnych budowli 

hydrotechnicznych piętrzących wodę. Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, które 

mają wpływ na poziom jego wód. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Przyczyną są cechy 

morfometryczne jego misy. Stan ekologiczny wód jeziora był dobry. Charakteryzują się one 

niską koncentracją chlorofilu-a, dobrą przezroczystością, i bardzo słabym natlenieniem w 

okresie letnim. Stężenie biogenów nie przekracza granicy stanu dobrego.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 9,2 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 2,2 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,3 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 700 > II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,50 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,059 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 4,6 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,71 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,09 1 

Wymiana wody (%) 35 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,8 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia jeziora jest terenem pofałdowanym o deniwelacjach przekraczających 20 m. 

Jest to obszar rolniczy z niewielkim udziałem terenów zalesionych. Grunty orne stanowią 

77% powierzchni zlewni w granicach buforu 1000m. Są one głównym źródłem biogenów 

spływających do wód zbiornika (69% N i 70% P). Intensywnie uprawiane grunty orne znajdują 

się na zachodnim brzegu w pasie 100 m od linii wody, a miejscami z nią graniczą (brzeg 

jeziora jest tylko częściowo otoczony roślinnym buforem ochronnym). Tereny leśne zajmują 

wschodnią część zlewni. W najbliższym otoczeniu jeziora nie ma terenów zabudowanych 

(najbliższe powyżej 1000m). Jezioro jest nie jest zagospodarowane turystycznie. Użytkowane 

są jedynie kąpieliska i plaże, które są rozproszone i zajmują 0,5% linii brzegowej. Jest tu 

jedno pole biwakowe. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, są też odłowy 

rekreacyjne. W okolicy akwenu nie występują stawy rybne, które mają połączenia 

hydrologiczne z jego wodami. Na jeziorze i dopływach nie jest prowadzona sadzowa hodowla 
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ryb. W pobliżu jeziora nie ma żadnych obiektów stanowiących zagrożenie dla jakości jego 

wód (fermy, składowiska odpadów, wysypiska śmieci). Do zbiornika nie są też odprowadzane 

żadne ścieki. Jego brzegi nie są przekształcone. Przybrzeżny pas wody zajmuje roślinność 

wynurzona, występuje umiarkowanie obfita roślinność podwodna. Wschodni brzeg jeziora 

graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. W  miejscowym planie 

zagospodarowania dla gminy zostały określone zasady zabudowy terenów położonych nad 

jeziorem. Ustalono, że odległość zabudowy stałej od brzegu nie może być mniejsza niż 200m.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

266,45 2398,05 79,94 76,6 68,7 69,8 

Lasy  81,33 122,00 8,13 23,4 3,5 7,1 

Opad atmosferyczny 75,34 971,93 26,37 - 27,8 23,0 

Suma [kg/rok] 3491,98 114,44 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,152 4,63 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,152 4,63 

 

Ocena końcowa  

Jezioro z przyczyn naturalnych jest bardzo podatne na degradację. Stan ekologiczny 

wód jeziora był dobry. Jego zlewnia jest terenem rolniczym z niewielkim udziałem lasów 

(wschodni brzeg). Grunty orne są źródłem 70% azotu i fosforu spływających do wód 

zbiornika. Intensywnie uprawiane grunty orne zajmują zachodni  brzeg, miejscami pola 

graniczą z linią wody. W najbliższym otoczeniu akwenu nie ma terenów zabudowanych. 

Jezioro jest nie jest zagospodarowane turystycznie, prowadzona jest na nim gospodarka 

rybacka, są też odłowy rekreacyjne. W pobliżu zbiornika nie ma żadnych obiektów 

stanowiących zagrożenie dla jakości jego wód (fermy, składowiska odpadów, wysypiska 

śmieci). Do wód zbiornika nie są odprowadzane żadne ścieki. Wschodni brzeg jeziora 

graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania dla gminy, w którym sprecyzowano zasady zabudowy brzegu jeziora.  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  dobrego 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów (Załącznik 1), 

2) utrzymanie lub założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m 

na odcinkach linii brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora.  
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Jezioro  DĄBRÓWKA  

2171 (nr katalogowy 20770) 

ID hydrograficzne  52479 

Lokalizacja: 53o58’25,4’’N, 19o03’58,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     240,33 ha 

Głębokość maks.    6,0 m 

Głębokość średnia    2,1 m 

Objętość     5,368 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   225,8 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Położone jest w dorzeczu Kanału Juranda (Malborskiej Młynówki). Jest to płytki 

zbiornik typu morenowego, który składa się z trzech zbiorników połączonych ze sobą 

płytkimi i bardzo wąskimi przesmykami, o mulistym dnie. Konfiguracja brzegów jest bardzo 

urozmaicona. Linię brzegową stanowią wysokie wzniesienia o stromych zboczach lub płaskie 

podmokłe tereny. Jest to jezioro przepływowe. Zasilają go dwa cieki: od strony południowo-

wschodniej - Kanał Juranda, a od południowego-zachodu - Biały Rów. Odpływ stanowi Kanał 

Juranda płynący ku północnemu-zachodowi. Zbiornik wykorzystywany jest jako retencyjny 

(powodziowy). Jego całkowita pojemność wynosi 8,4 mln m3, retencyjna – 4,1 mln m3. 

Na wypływie z jeziora znajduje się jaz. Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, ani 

inne działania, które mają wpływ na zmianę poziomu wód w jeziorze. 

2. Ocena jakościowa  

Zbiornik jest bardzo wysoko podatny na degradację - poza kategorią wg SOJJ. 

Decydują o tym przede wszystkim parametry morfometryczne misy: niewielka głębokość 

i związany z nią brak stratyfikacji wód, znaczna długość linii brzegowej w stosunku 

do objętości wody oraz stosunkowo duża powierzchnia dna leżącego w zasięgu epilimnionu 

w porównaniu do jego objętości. Skutkiem tego jest słaba odporność akwenu na wpływy 

z przyległych do niego terenów oraz dogodne warunki do maksymalnej rotacji substancji 

biogennych, co w znacznym stopniu wpływa na wzrost jego produktywności. Ponadto, 

sposób zagospodarowania zlewni nie sprzyja utrzymaniu dobrej jakości wody w zbiorniku, 

ze względu na znaczny udział gruntów ornych. Wody zasilające zbiornik były wysoko 
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obciążone fosforem (szczególnie Biały Rów). Stan ekologiczny wód jeziora był zły 

(pozaklasowej jakości wg SOJJ). Charakteryzowały się one bardzo wysoką produkcją 

biologiczną. W wyniku zachodzących procesów fotosyntezy wody całego zbiornika były 

nadmiernie natlenione. Latem wody były silnie nagrzane. W wodzie utrzymywał się wysoki 

poziom azotu i fosforu. Stężenie chlorofilu-a w całym sezonie limnologicznym osiągało 

wysokie wartości 166,0-202,0 mg/m3. Oznaczone organizmy były typowe dla wód czystych 

lub w niewielkim stopniu zanieczyszczonych. Plankton roślinny był stosunkowo słabo 

zróżnicowany gatunkowo, zwłaszcza latem. W całym sezonie dominowały okrzemki. Gorszą 

jakością odznaczały się wody niewielkiej, oddzielonej wąskim przesmykiem, południowej 

części akwenu, do której uchodzą oba dopływy: Biały Rów i Kanał Juranda. Od 1991 roku 

wody jeziora są złej jakości (pozaklasowe wg SOJJ). W porównaniu do 1995 roku ogólna 

zawartość azotu kształtowała się na  zbliżonym poziomie, wzrosła natomiast ilość fosforu. 

Wody charakteryzowały się wyższą produkcją biologiczną i gorszą przezroczystością. 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 187,8 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,8 >II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 9,0 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 539 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 3,58 > II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,483 >II 

 Stan jeziora Zły 

b.d.-brak danych 

Stan chemiczny –  brak danych 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,1 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,42 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,47 4 

Wymiana wody (%) 480 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 38,2 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,57 
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Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 82,0 2 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0,84 1 

Spadek zlewni 14,3 2 

Obszary bezodpływowe 24 2 

Typ geologiczny zlewni gliniasta 0 

Typ użytkowania zlewni rolnicza 2 

Średnia  1,7 

Grupa 3 – zlewnia ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

 i zasilania jeziora. 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia jeziora ma charakter falistej, pagórkowatej moreny dennej, urozmaiconej 

przez liczne ciągi moren czołowych, wytopiska i rynny. Jest to teren typowo rolniczy, jedynie 

w części zachodniej i wschodniej występują niewielkie kompleksy leśne. Zlewnia 

bezpośrednia to teren pofałdowany, o deniwelacjach przekraczających 20 m. Jest to teren 

rolniczy, gdzie grunty orne stanowią 90% powierzchni. Pozostałą część zajmują łąki, 

pastwiska i nieużytki. Grunty orne graniczą  z linią brzegową jeziora. Brzegi nie zostały 

przekształcone, są łagodne i łatwo dostępne. Naturalny bufor ochronny tworzą krzewy 

porastające brzeg zbiornika. Na wschodnim brzegu, w rejonie dopływu Kanału Juranda, 

znajduje się wieś Koślinka. Miejscowość jest skanalizowana, jej zabudowania są w znacznej 

odległości od jeziora. Akwen nie jest zagospodarowany turystycznie. Jest to zbiornik typu  

sandaczowego, na którym prowadzona jest gospodarka rybacka, jezioro jest zarybiane, 

odbywają się połowy rekreacyjne. W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowanych jest kilka 

źródeł wprowadzających ścieki do cieków w jej granicach. Ich wyloty znajdują się w znacznej 

odległości od jeziora. Dla gminy nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, nie 

są realizowane ani planowane żadne inwestycje nad jeziorem. W pobliżu zbiornika nie ma 

ferm, składowisk, i innych obiektów stanowiących istotne zagrożenie dla jego wód. Głównym 

źródłem azotu i fosforu jest spływ powierzchniowy z pól oraz opad atmosferyczny.  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

675,16 6076,48 202,55 89,8 64,6 67,1 

Łąki  i pastwiska 17,01 51,04 3,40 2,3 0,5 1,1 

Ugory 60,09 180,27 12,02 8,0 1,9 4,0 

Opad atmosferyczny 240,33 3100,28 84,12 - 33,0 27,8 

Suma [kg/rok] 9408,07 302,09 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,126 3,91 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,126 3,91 

 

Ocena końcowa  

Zbiornik jest bardzo wysoko podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Kształt 

misy warunkuje słabą odporność akwenu na wpływy z przyległych do niego terenów 

i stwarza dogodne warunki do maksymalnej rotacji substancji biogennych, co w znacznym 

stopniu wpływa na wzrost jego produktywności. Stan ekologiczny wód jeziora jest zły 

(pozaklasowej jakości wg SOJJ) z uwagi na bardzo wysoką produkcję biologiczną i wysoki 

poziom biogenów. Od dwudziestu lat wody jeziora są złej jakości (pozaklasowe wg SOJJ). 

Ogólna zawartość azotu kształtowała się na zbliżonym poziomie, wzrosła natomiast ilość 

fosforu. Wody charakteryzowały się wyższą produkcją biologiczną i gorszą przezroczystością. 

Sposób zagospodarowania zlewni nie sprzyja utrzymaniu dobrej jakości wód jeziora 

ze względu na znaczny udział gruntów ornych, które graniczą z linią brzegową. Są one 

głównym źródłem azotu i fosforu spływających do jego wód. Ponadto wody zasilające 

zbiornik od wielu lat są wysoko obciążone fosforem (szczególnie Biały Rów). Zbiornik 

otoczony jest naturalnym buforem ochronnym z drzew i krzewów porastających brzegi. 

Zbiornik nie jest zagospodarowany turystycznie. Jest prowadzona gospodarka rybacka 

i połowy rekreacyjne. Dla gminy nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, 

nie są realizowane ani planowane żadne inwestycje. Nad jeziorem nie ma ferm, składowisk, 

i innych obiektów stanowiących istotne zagrożenie dla wód.  
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Naturalne warunki jeziora są niekorzystne dla jakości trofii jego wód. Cechy naturalne 

zlewni sprzyjają spływowi obszarowemu, a jezioro jest podatne na wpływy z zewnątrz. 

Efektem takiego układu jest szybka eutrofizacja wód jeziora. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) rozpatrzyć możliwość rekultywacji, 

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów (Załącznik 1), 

3) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni jeziora, 

4) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej.     

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

ponad 15 lat 
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Jezioro  DZIERZGOŃ 

ID  3023 (nr katalogowy 20764) 

ID hydrograficzne  52251 

 

Lokalizacja: 53o47’43,9’’N, 19o14’19,7’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     834,15 ha 

Głębokość maks.    15,0 m 

Głębokość średnia    6,4 m 

Objętość     50,953 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej 295,83 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w dorzeczu rzeki Liwy, na wysokości 81,7 m n.p.m. Jest to duży 

i umiarkowanie głęboki zbiornik, o wydłużonym kształcie z kierunku południowo-

zachodniego ku północy. Na jeziorze znajdują się 3 zalesione wyspy o łącznej powierzchni 5,9 

ha. Przez południowy fragment zbiornika przepływa rzeka Liwa. Kanał Juranda, który 

wypływał z części północnej jest obecnie zasypany. Wymiana wody w zbiorniku wynosi około 

80%. Akwen wykorzystywany jest jako retencyjny (powodziowy). Jego całkowita pojemność 

wynosi 51,0 mln m3, retencyjna – 10,0 mln m3. W Julianowie na rzece Liwie, przed jej ujściem 

do jeziora, znajduje się urządzenie piętrzące wodę. Kolejny jaz piętrzący wodę ulokowany 

jest na rzece Liwie przed jej ujściem do Jez. Liwieniec, w miejscowości Gonty. Incydentalnie 

obserwowane są zmiany poziomu wody. W okolicy jeziora nie są prowadzone działania, 

które mogą powodować zmianę poziomu jego wód. Nie prowadzi się poboru wód 

podziemnych, które mają wpływ na poziom wód w jeziorze. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Jest dużym, 

umiarkowanie głębokim zbiornikiem. Ukształtowanie jego misy wskazuje na dość dobrą 

odporność na wpływ zlewni i raczej niewielką możliwość recyrkulacji substancji biogennych 

do warstwy epilimnionu. Jego odporność obniża brak pełnej stratyfikacji wód. Jezioro było 
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przez wiele lat pośrednim odbiornikiem oczyszczanych ścieków. Stan ekologiczny wód jest 

umiarkowany (III klasa wg SOJJ). Cechowała je znaczna produkcja biologiczna, słabe 

natlenienie warstw przydennych, oraz nadmiernie wysoki poziom fosforu. Wiosną wody 

całego zbiornika były wysoko natlenione, odznaczały się znaczną ilością fosforu ogólnego 

oraz niską przezroczystością. Wysokie stężenie tlenu utrzymywało się do głębokości 5-7 m. 

Oznaczone organizmy planktonowe były typowe dla wód czystych lub słabo 

zanieczyszczonych. W całym sezonie plankton roślinny był ubogi liczebnie i bardzo słabo 

zróżnicowany gatunkowo. Od 1991 roku wody utrzymywały się w tej samej klasie czystości. 

W stosunku do 1998 roku odnotowano wyższą produkcję biologiczną, spadek natlenienia 

wody nad dnem, zwłaszcza w środkowej i północnej części akwenu oraz niższy poziom azotu 

i fosforu ogólnego. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 37,2 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d - 

Przezroczystość (m) 1,3 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 1,4 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 398 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,31 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,245 > II 

 Stan jeziora Umiarkowany 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,4 2 

V jez./L (tys.m3/m) 2,68 2 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,15 2 

Wymiana wody (%) 80 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 6,3 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 
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3. Ocena zlewniowa  

Jezioro znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń 

i podlega ochronie prawnej. W pobliżu akwenu są dwie duże wsie: Jakubowo i Górowychy, 

a także mniejsze miejscowości: Górowychy Małe i Rodowo Małe. Zabudowania znajdują się 

około 300 m od linii brzegowej. Miejscowości nie są skanalizowane. Ścieki wywożone są 

do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Prabutach. Zlewnię zbiornika (bufor 1000 m) 

stanowią głównie grunty orne (86%). Znajdują się one w odległości 500 m od brzegu. Brzegi 

są łagodne, łatwo dostępne i nie przekształcone. Otacza je pas zadrzewień i zakrzewień. 

Roślinność wodna wynurzona zajmuje 80% długości linii brzegowej. Jezioro jest w niewielkim 

stopniu zagospodarowane turystycznie. Jest to głównie zwarta prywatna zabudowa 

rekreacyjna (domki) i słabo rozwinięta agroturystyka. W jego południowej części usytuowana 

jest plaża z kąpieliskiem i stanica wodna. Przez jezioro prowadzi szlak kajakowy. Jest 

to zbiornik typu sandaczowego, na którym prowadzona jest gospodarka rybacka. Odbywają 

się połowy rekreacyjne. Przez wiele lat wprowadzane były do jeziora (przez rów melioracyjny 

i rzekę Liwę) ścieki z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Szpitala Specjalistycznego 

w Prabutach. Od 2003 roku ścieki ze szpitala odprowadzane są kanalizacją miejską 

do oczyszczalni miejskiej w Prabutach. Wylot z tej oczyszczalni ścieków usytuowany jest 

poniżej jeziora. Obecnie do akwenu nie są odprowadzane żadne ścieki. Nie ma też innych 

istotnych zagrożeń dla jakości wody (fermy, stawy rybne, składowiska etc.). Został 

uchwalony miejscowy plan zagospodarowania dla gminy. Są w nim wskazane obszary 

zabudowy turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, wprowadzono ograniczenia na 

zabudowę nad jeziorem. Planowane są inwestycje gminne. Ładunek azotu i fosforu pochodzi 

ze spływu powierzchniowego z pół i z opadu atmosferycznego.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

1331,70 11985,30 399,51 85,8 51,3 54,4 

Lasy  13,80 20,70 1,38 0,9 0,1 0,2 

Łąki  i pastwiska 205,78 617,34 41,16 13,3 2,6 5,6 

Opad atmosferyczny 834,15 10760,59 291,95 - 46,0 39,8 

Suma [kg/rok] 23383,93 734,0 100 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,088 2,80 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,088 2,80 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest dość podatne na degradację (II kategoria wg SOJJ). Ukształtowanie jego 

misy wskazuje na dość dobrą odporność na wpływ zlewni i raczej niewielką możliwość 

recyrkulacji substancji biogennych do warstwy epilimnionu. Jezioro było przez wiele lat 

pośrednim odbiornikiem oczyszczanych ścieków. Stan ekologiczny wód jest umiarkowany (III 

klasa wg SOJJ). Cechowała je znaczna produkcja biologiczna oraz nadmiernie wysoki poziom 

fosforu. Od 1991 wody utrzymywały się w tej samej klasie czystości. Jezioro usytuowane jest 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń i podlega ochronie prawnej. 

Otacza je pas zadrzewień i zakrzewień. Roślinność wodna wynurzona zajmuje 80% długości 

linii brzegowej. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Nie ma też innych istotnych 

zagrożeń dla jakości wody. Miejscowości położone nad jeziorem nie są skanalizowane. Ich 

zabudowania znajdują się około 300 m od brzegu. Zlewnię zbiornika stanowią głównie grunty 

orne, które są jednak w znacznej odległości od linii brzegowej. Jezioro jest słabo 

zagospodarowane turystycznie. Prowadzona jest gospodarka rybacka, odbywają się połowy 

rekreacyjne. Został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania dla gminy. Są w nim 

wskazane obszary zabudowy turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, 

wprowadzono ograniczenia na zabudowę nad jeziorem. Planowane są inwestycje gminne. 

Ładunek azotu i fosforu pochodzi ze spływu powierzchniowego z pól i z opadu 

atmosferycznego.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów, 

2) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni jeziora, 

3) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i letniskowej.    

 

5. Szacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

15 lat 
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Jezioro  GAUDY  

ID  20757 

ID hydrograficzne  52217 

 

Lokalizacja: 53º45’45”N, E19º24’10” 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalewu Wiślanego (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     158,91 ha 

Głębokość maks.    2,4m 

Głębokość średnia    1,2m 

Objętość     1762,9tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  125,5km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Gaudy jest płytkim jeziorem przepływowym. Jest to zbiornik morenowy, długi na 2,5 

km i szeroki na 1 km. Przez jezioro przepływa Rzeka Liwa - wpływa na jego zachodnim 

brzegu, a wypływa na wschodnim. Ponadto wpada do niego kilka niewielkich cieków bez 

nazwy. Jezioro jest podpiętrzone. Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

Dno jeziora pokryte wielometrową warstwą osadu dennego. Brzegi są podmokłe - torfowiska 

i bagna. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, porośnięta roślinnością szuwarową. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 18,4 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 0,9 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 344 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 3,01 III-V 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,42 III-V 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,2 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,29 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,87 non 

Wymiana wody (%) 1000 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 71,2 non 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów I 

Średnia  3,42 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Gaudy przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2003 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil 

„a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Wartości parametrów fizyko-chemicznych 

były niewiele poniżej granic dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano poza kategorią – jako jezioro ekstremalnie podatne 

na degradację. Wartości wszystkich ocenianych parametrów, za wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni, osiągają wartości poza kategorią. W zagospodarowaniu zlewni 

przeważają lasy i tereny podmokłe, co ma pozytywny wpływ na stan jeziora. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

996,70 8970,34 299,01 12,61 41,93 28,58 

Lasy  6248,44 9372,67 624,84 79,08 43,81 59,72 

Łąki  i pastwiska 81,63 244,90 16,33 1,03 1,14 1,56 

Środowiska podmokłe 325,40 488,10 32,54 4,12 2,28 3,11 

Ugory 89,87 269,60 17,97 1,14 1,26 1,72 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 158,91 2049,99 55,62  76,47 57,14 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 21395,60 1046,32 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,658 13,464 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,658 13,464 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 79%. Udział gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną wynosi jedynie 13%. Grunty orne są odpowiedzialne za 

porównywalną ilość ładunku azotu co lasy – trochę powyżej 40%. Natomiast produkowany w 

zlewni ładunek fosforu pochodzi w większości z lasów-  jest to 60%, podczas gdy z gruntów 

ornych 29%. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora przeważają obszary głównie zajęte przez 

rolnictwo  z dużym udziałem roślinności naturalnej – 60%. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest też istotnych zrzutów ścieków w zlewni całkowitej jeziora. 

W odległości ok. 750m od jeziora leży duża ferma – hodowla bydła w miejscowości 

Kamieniec. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się kilkaset metrów od jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie dobrym, jednak bardzo podatne na degradację. Pozytywnym 

aspektem są ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego w zlewni i brak 

możliwości dostarczania go do jeziora. Zagospodarowanie zlewni nie stanowi znaczącego 

zagrożenia dla stanu jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew w strefie buforowej. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń  o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ zbiornika. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1),  w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora/zbiornika. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Na jeziorze Gaudy znajduje się rezerwat przyrody. Jest miejscem lęgu i bytowania 

ptactwa wodnego i błotnego, a także miejscem występowania interesujących zespołów 

roślinności torfowiskowej. 

 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. Występują 

łowiska leszcza, wzdręgi, szczupaka, okonia, płoci. Na jeziorze nie jest prowadzona 

gospodarka rybacka. 
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Jezioro  GRAŻYMOWSKIE WSCHODNIE  

ID  3596 (nr katalogowy 20762) 

ID hydrograficzne  52238 

 

Lokalizacja: 53o42’43,6’’N, 19o13’36,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim i warmińsko-

mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     68,28 ha 

Głębokość maks.    3,0 m 

Głębokość średnia    1,4 m 

Objętość     0,916 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   21,25 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to płytki, polimiktyczny zbiornik, składający się z dwóch części połączonych 

ze sobą wąskim przesmykiem. W części południowej znajduje się zalesiona wyspa o 

powierzchni 1,4 ha. Połączony jest kanałem o długości około 200 m i szerokości 3-5 m z Jez. 

Grażymowskim Zachodnim. Ukształtowanie terenu położonego między jeziorami sugeruje, 

że był to kiedyś jeden akwen, który został rozdzielony na skutek zachodzących procesów 

zarastania. Zasilają go wody Jez. Grażymowskiego Zachodniego, odpływem jest ciek bez 

nazwy płynący w kierunku północno-wschodnim do rzeki Liwy. Brzegi jeziora są w większości 

trudno dostępne z uwagi na otaczające je tereny bagienne i trzęsawiska. Dno zbiornika 

pokryte jest grubą warstwą mułu. Poziom wód w jeziorze jest stabilny. W okolicy jeziora 

nie są prowadzone działania, które mogą powodować zmianę poziomu jego wód.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to zbiornik ekstremalnie podatny na degradację - poza kategorią wg SOJJ. 

Decyduje o tym kształt jego misy. Jest to płytki zbiornik o niewielkiej objętości w stosunku 

do długości linii brzegowej, braku stratyfikacji wód i obszernym epilimnionie. Stwarza 

to dogodne warunki do rotacji substancji biogennych w zbiorniku, wzrostu produkcji 

biologicznej i możliwości występowania „zakwitów” pogarszających jakość wód. Wpływ 
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zlewni na jezioro jest umiarkowany, a sposób zagospodarowania terenów przyległych 

zmniejsza prawdopodobieństwo spływu zanieczyszczeń do wody. Stan ekologiczny wód 

jeziora jest dobry. Nieco gorszą jakością odznaczały się wody w części wschodniej jeziora. 

W sezonie wiosennym zbiornik cechowała wysoka produkcja biologiczna. Latem poziom 

chlorofilu-a obniżył się trzykrotnie, a przezroczystość wody sięgała 2,5 m. Skład organizmów 

planktonowych był typowy dla wód czystych lub słabo zanieczyszczonych. W całym sezonie 

limnologicznym plankton roślinny był słabo zróżnicowany gatunkowo. W ciągu 11 lat  stan 

wód jeziora poprawił się. Obniżył się poziom związków azotu i fosforu oraz rozpuszczonych 

substancji nieorganicznych. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 18,5 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,7 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 9,7 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 376 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,86 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,080 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,4 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,16 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,72 4 

Wymiana wody (%) 250 3 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 19,6 3 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,57 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Jezioro położone jest na terenie gminy Prabuty, w zlewni rzeki Liwy. Jest zbiornikiem 

silnie zarastającym. Brzegi jeziora nie zostały przekształcone, są łagodne ale trudno 

dostępne. Naturalny bufor ochronny wokół jeziora tworzy pas drzew i krzewów. Roślinność 
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wodna wynurzona zajmuje 97% długości linii brzegowej. Zlewnia zbiornika (bufor 1000 m) to 

obszar o charakterze leśno-rolniczym, o znacznej przewadze terenów leśnych. 

W bezpośrednim otoczeniu akwenu znajduje się las o podłożu bagiennym. Grunty orne 

znajdują się w odległości 500 m od linii brzegowej. W zlewni jeziora znajduje się nie 

skanalizowana wieś Grażymowo. Jej zabudowania znajdują się w odległości 500 m od linii 

brzegowej. Ścieki wywożone są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Prabutach. 

Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków, nie jest zagospodarowane rekreacyjnie. 

W bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jeziora przebiega  utwardzona droga. 

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. W pobliżu jeziora nie występują inne 

istotne zagrożenia dla jakości jego wód. Nie sporządzono miejscowego planu 

zagospodarowania dla gminy. Nad jeziorem nie planowane są żadne inwestycje gminne. 

Położone jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Głównym źródłem 

azotu i fosforu jest spływ powierzchniowy z gruntów ornych.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
356,93 3212,35 107,08 57,2 70,4 65,9 

Lasy  219,97 329,96 22,0 35,3 7,2 13,5 

Ugory 47,02 141,07 9,4 7,5 3,1 5,8 

Opad atmosferyczny 68,28 880,79 23,9 - 19,3 14,7 

Suma [kg/rok] 4564,17 162,38 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,238 6,68 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,238 6,68 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik ekstremalnie podatny na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Jest to 

płytki akwen o niewielkiej objętości w stosunku do długości linii brzegowej, braku 

stratyfikacji wód i obszernym epilimnionie. Stwarza to dogodne warunki do rotacji substancji 

biogennych w zbiorniku, wzrostu produkcji biologicznej i możliwości występowania 

„zakwitów” pogarszających jakość wód. Wpływ zlewni na jezioro jest umiarkowany, a sposób 

zagospodarowania terenów przyległych zmniejsza prawdopodobieństwo spływu 

zanieczyszczeń do wody. Stan ekologiczny wód jeziora jest dobry. Nieco gorszą jakością 
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odznaczały się wody w części wschodniej jeziora. W ciągu 11 lat  stan wód jeziora poprawił 

się, obniżył się poziom azotu i fosforu. Zlewnia zbiornika to obszar o charakterze leśno-

rolniczym. Grunty orne i zabudowania wiejskie znajdują się w odległości 500 m od linii 

brzegowej. Brzegi jeziora nie zostały przekształcone. Naturalny bufor ochronny tworzy pas 

drzew i krzewów rosnących wokół akwenu. Roślinność wodna wynurzona zajmuje 97% 

długości linii brzegowej. Zbiornik nie jest odbiornikiem ścieków, w pobliżu nie występują 

także inne istotne zagrożenia dla jakości jego wód. Jezioro nie jest zagospodarowane 

rekreacyjnie. Prowadzona jest gospodarka rybacka. Położone jest na terenie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania 

dla gminy. Nad jeziorem nie planowane są żadne inwestycje gminne. Głównym źródłem 

azotu i fosforu jest spływ powierzchniowy z gruntów ornych.  

 

4.Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu dobrego 

1) utrzymanie stanu jest w znacznej mierze zależne od doprowadzenia do dobrego 

stanu wód jeziora Grażymowskiego Zachodniego i dotyczy głównie ograniczeń 

w gospodarce rolnej 
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Jezioro  GRAŻYMOWSKIE ZACHODNIE  

ID  3576 (nr katalogowy 20761) 

ID hydrograficzne  52238 

 

Lokalizacja: 53o43’10,0’’N, 19o11’55,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     79,63 ha 

Głębokość maks.    4,2 m 

Głębokość średnia    2,4 m 

Objętość     1,846 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   8,89 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to mały i bardzo płytki, polimiktyczny akwen o niewielkiej objętości, położony w 

zlewni rzeki Liwy. Konfiguracja brzegów jego misy zmienia się od bardzo wysokich i stromych 

odcinków do płaskich, a nawet podmokłych. Linia brzegowa tworzy dwie zatoczki, na jeziorze 

znajduje się zalesiona wysepka o powierzchni 0,8 ha. Zbiornik połączony jest z Jez. 

Grażymowskim Wschodnim kanałem stanowiącym odpływ wód. Okresowo zasila je kilka 

niewielkich cieków. Poziom wody jest stabilny, wymiana wody w zbiorniku niewielka. 

 

2. Ocena jakościowa  

Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację - poza kategorią wg SOJJ. 

Przesądzają o tym przede wszystkim cechy morfometryczne jego misy. Jest to mały i bardzo 

płytki akwen o niewielkiej objętości w porównaniu z długością linii brzegowej i znacznej 

objętości epilimnionu. Stwarza to dogodne warunki do maksymalnego wykorzystania w 

produkcji biologicznej znajdujących się w wodzie substancji biogennych. Stan ekologiczny 

wód jest zły (wg SOJJ III klasa czystości). O ocenie zdecydował przede wszystkim wysoki 

poziom chlorofilu-a zarówno wiosną, jak i latem oraz niska przezroczystość wody. Latem 

wody były mocno nagrzane, prawidłowo natlenione, wysoko obciążone fosforem (0,160 mg 

P/dm3). Plankton roślinny charakteryzował się znacznym zróżnicowaniem gatunkowym, 

zwłaszcza w okresie letnim. Oznaczone organizmy były typowe dla wód czystych lub miernie 

zanieczyszczonych.  
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 83,2 V  

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,5 > II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 8,2 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 352 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,38 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,140 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,4 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,35 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,41 4 

Wymiana wody (%) 60 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 5,3 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Zlewnia jeziora (bufor 1000 m) jest obszarem typowo rolniczym, ze znaczną przewagą 

gruntów ornych (67%). W jego bezpośrednim otoczeniu nie występuje zabudowa mieszkalna 

ani rekreacyjna (znajduje się w odległości 500 m od linii brzegowej). Miejscowości nie są 

skanalizowane, ścieki wywożone są do mechaniczno-chemicznej oczyszczalni w Prabutach.  

Jezioro nie jest odbiornikiem ścieków. Nie ma innych istotnych zagrożeń wpływających na 

jakość wody. Zagrożeniem może być natomiast znaczny udział gruntów ornych w zlewni 

zbiornika. Nie graniczą one jednak z linią brzegową (oddalone są o 500 m). W pobliżu jeziora 

nie ma ferm, tuczarni i innych podobnych zakładów nastawionych na produkcję zwierzęcą, 

nie jest wypasane bydło. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka, nie ma połowów 

rekreacyjnych. Brzegi jeziora nie są przekształcone, raczej łagodne i trudno dostępne. 

Otoczone są pasem drzew i krzewów stanowiących naturalny bufor ochronny. Roślinność 

wynurzona stanowi około 97% długości linii brzegowej. Występuje też roślinność podwodna. 
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W sezonie letnim wody dopływów charakteryzował podwyższony poziomi związków 

biogennych, zwłaszcza fosforu.  Nie powstał miejscowy plan zagospodarowania dla gminy. 

Nie zostały określone zasady zabudowy brzegu jeziora. Nie są też wykonywane, ani 

planowane żadne inwestycje gminne w pobliżu zbiornika. Jezioro znajduje się na Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Ponad połowa ładunku azotu i fosforu pochodzi ze 

spływu powierzchniowego z pól uprawnych.  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

224,60 2021,38 67,38 60,7 58,0 54,2 

Łąki  i pastwiska 42,98 128,94 8,60 11,6 3,7 6,9 

Ugory 102,74 308,21 20,55 27,7 8,8 16,5 

Opad atmosferyczny 79,63 1027,18 27,87 - 29,5 22,4 

Suma [kg/rok] 3485,71 124,39 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,156 4,38 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,156 4,38 

 

Ocena końcowa  

Zbiornik jest ekstremalnie podatny na degradację - poza kategorią wg SOJJ. 

Przesądzają o tym przede wszystkim cechy morfometryczne jego misy. Jest to mały i bardzo 

płytki akwen o niewielkiej objętości w porównaniu z długością linii brzegowej i znacznej 

objętości epilimnionu. Stwarza to dogodne warunki do maksymalnego wykorzystania w 

produkcji biologicznej znajdujących się w wodzie substancji biogennych. Stan ekologiczny 

wód jest zły (III klasa wg SOJJ). O ocenie zdecydował przede wszystkim wysoki poziom 

chlorofilu-a zarówno wiosną, jak i latem. Plankton roślinny charakteryzował się znacznym 

zróżnicowaniem gatunkowym, zwłaszcza w okresie letnim. Oznaczone organizmy były 

typowe dla wód czystych lub miernie zanieczyszczonych. Wody jeziora charakteryzują się 

podwyższonym poziomem fosforu.  Zlewnia jeziora jest obszarem typowo rolniczym, ze 

znaczną przewagą gruntów ornych (67%), co może stanowić potencjalne zagrożenie dla jego 
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wód (ponad połowa ładunku azotu i fosforu pochodzi ze spływu z pól uprawnych). Nie 

graniczą one jednak bezpośrednio z linią brzegową. Ponadto w pobliżu jeziora nie ma innych 

istotnych zagrożeń wpływających na jakość wody: zabudowy, zakładów nastawionych na 

produkcję zwierzęcą, wypasu bydła, masowej rekreacji etc. Prowadzona jest gospodarka 

rybacka, nie ma połowów rekreacyjnych. Brzegi jeziora nie są przekształcone, raczej łagodne 

i trudno dostępne, otoczone pasem drzew i krzewów stanowiących naturalny bufor 

ochronny. Roślinność wynurzona stanowi około 97% długości linii brzegowej. Jezioro 

znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu wód 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów, 

2) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni jeziora, 

3) stosowanie nawożenia nawozami naturalnymi w obrębie zlewni jeziora, w dawkach 

nie przekraczających łącznie w ciągu roku 170 kg N/ ha użytków rolnych, 

4) Wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z domków letniskowych i zabudowy mieszkalnej.     

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

15 lat 
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Jezioro  JANUSZEWSKIE  

ID  20754 

ID hydrograficzne  5221319  

 

Lokalizacja: 53º43’44”N, 19º29’14”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalewu Wiślanego (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     99,08ha 

Głębokość maks.    2m 

Głębokość średnia    1,2m 

Objętość     1248tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  51,5km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Januszewskie jest płytkim jeziorem przepływowym na rzece Liwie. Dopływa do niego 

również ciek o nazwie Buchocianka. 

Linia brzegowa stosunkowo dobrze rozwinięta. Brzegi na ogół płaskie, zalesione. W części 

przybrzeżnej porośnięte szuwarami i trzcinami, trudno dostępne. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 32,6 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 0,6 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 303 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 4,14 III-V 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,092 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,2 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,16 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,83 non 

Wymiana wody (%) 600 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 41,3 non 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów I 

Średnia  3,43 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Januszewskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2007 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydująca była 

tutaj wartość chlorofilu „a”. W zakresie poniżej stanu dobrego mieściły się wszystkie 

oceniane parametry oprócz fosforu ogólnego i przewodności. 

W porównaniu do wcześniejszych badań – w 1998 roku, nie widać istotnych zmian w stanie 

jeziora. Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano poza kategorią – jako jezioro ekstremalnie 

podatne na degradację. Wartości wszystkich ocenianych parametrów, za wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni, osiągają wartości poza kategorią. W zagospodarowaniu zlewni 

przeważają lasy i tereny podmokłe, co ma pozytywny wpływ na stan jeziora. 

Zgodnie z informacją pozyskaną z Gospodarstwa Rybackiego w jeziorze często występują 

zakwity. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

995,63 8960,64 298,69 24,02 60,11 46,34 

Lasy  2989,10 4483,65 298,91 72,11 30,08 46,37 

Łąki  i pastwiska 41,68 125,04 8,34 1,01 0,84 1,29 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 19,77 59,32 3,95 0,48 0,40 0,61 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 99,08 1278,08 34,68 

 

43,35 28,30 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 14906,73 644,56 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,651 15,046 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,651 15,046 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 72%. Udział gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną wynosi jedynie 24%. Grunty orne są odpowiedzialne 

za porównywalną ilość ładunku fosforu co lasy – 46%. Natomiast produkowany w zlewni 

ładunek azotu pochodzi w większości z gruntów ornych -  jest to 60%, podczas gdy z lasów 

30%. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora występują tylko lasy. 

Bezpośrednio do jeziora, ani w jego zlewni nie są odprowadzane ścieki. Najbliższe 

zabudowania znajdują się w odległości ok. 2km od jeziora. Jezioro nie jest użytkowane 

rekreacyjnie. 
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Ocena końcowa.  

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. Pozytywnym 

aspektem są ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego w zlewni i brak 

możliwości dostarczania go do jeziora. Zagospodarowanie zlewni nie stanowi znaczącego 

zagrożenia dla stanu jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew w strefie buforowej. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

3) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

4) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Ze względu na dużą podatność na degradację wynikającą przede wszystkim z cech 

morfometrycznych jeziora, należy się spodziewać, iż zaproponowane działania przede 

wszystkim będą zapobiegać pogarszaniu się stanu jeziora. W zlewni jeziora 

nie zidentyfikowano oddziaływań, których zredukowanie bądź zlikwidowanie wpłynęłoby 

znacząco na poprawę jego stanu. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 

Występują łowiska leszcza, wzdręgi, szczupaka, okonia, płoci.  

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 – Lasy 

Iławskie PLB280005. 
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Jezioro  LIWIENIEC  

ID  3348 (nr katalogowy 20765) 

ID hydrograficzne  522533 

 

Lokalizacja: 53o45’30,1’’N, 19o11’12,1’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     70,32 ha 

Głębokość maks.    2,4 m 

Głębokość średnia    1,2 m 

Objętość     0,966 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  349,01 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niewielki, bardzo płytki, przepływowy zbiornik w dorzeczu Nogatu. 

Linia brzegowa i dno zbiornika są bardzo słabo urozmaicone. Wypełniają je luźne osady 

jeziorne (ponad 2 m grubości), a jedynie w centralnej części zbiornika znajduje się niewielkie 

mineralne wzniesienie, które tworzy płyciznę o głębokości ok. 0,5 m z kamienisto-

piaszczystym dnem. Przez jezioro przepływa rzeka Liwa. Wpływa do jeziora od strony 

północnej z Jez. Dzierzgoń, przez rozległe trzcinowiska. Odpływ rzeki z części południowo-

zachodniej jest silnie zarośniętą zatoką (0,5 km odcinek o 20 m szerokości). 

Oprócz naturalnego dopływu jezioro zasila kilka sztucznych cieków. Są to dwa okresowe 

rowy melioracyjne od strony południowej oraz jeden stały strumyk od wschodu 

przepływający przez Prabuty. Rozmiary zbiornika w części zajętej przez trzcinowiska ulegają 

znacznym wahaniom w zależności od pory roku, okresowych wahań opadów oraz ilości 

dopływającej wody z położonego powyżej jeziora Dzierzgoń, przez które również przepływa 

Liwa. 

 

2. Ocena jakościowa 

Brak badań monitoringowych 

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). 

Mieszkańcy nie wskazują na uciążliwości związane z jakością wody jeziora: woda dobra 
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przejrzysta, bez nieprzyjemnego zapachu. W obrębie jeziora występują różnice w jakości 

wody. Zakwity występują na ogół dwa razy do roku. Liwieniec jest jeziorem żyznym (duża 

zawartość fosforu oraz azotu), o wyraźnie zasadowym odczynie (pH=9). Z powodu bardzo 

małej głębokości zbiornik ten wykazuje dobre i częste mieszanie się wody. Woda 

powierzchniowa i przydenna ma bardzo zbliżone właściwości, jest dobrze natleniona.  

  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

 Stan jeziora bd 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 1,2 4 

V jez./L [tys.m3/m] 0,19 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,73 4 

Wymiana wody (%) bd - 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 362 4 

Zagosp. zlewni bezp. różnorodność 2 

Średnia  3,67 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje powierzchnię 34,9 km2. Otoczenie zbiornika stanowią 

głównie tereny rolnicze, grunty orne zajmują 68% powierzchni. Pola o intensywnej uprawie 

znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie południowego brzegu jeziora (100 m). Znajdują się 

tu także zabudowania wsi Raniewo. Tereny leśne (nasadzenia drzew szpilkowych) przylegają 

do zachodniego brzegu jeziora (14%), miasto Prabuty usytuowane jest po stronie wschodniej 

akwenu (9000 mieszkańców). Miejscowość jest w 50% skanalizowana. Z pozostałej części 

ścieki dowożone są do punktu zlewnego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

w Prabutach. Odbiornikiem ścieków są stawy ściekowe. Do jeziora nie są obecnie 

odprowadzane żadne ścieki. Do czasu uruchomienia miejskiej oczyszczalni ścieków 

bezpośrednio do jeziora odprowadzane były ścieki z Prabut. Jezioro nie jest użytkowane 

rekreacyjnie (brak jakichkolwiek form zagospodarowania). Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka – odłowy redukcyjne. Brzegi jeziora nie zostały przekształcone, 

są łagodne, łatwo dostępne. Zachowane zostały naturalne roślinne bufory ochronne (drzewa 

i krzewy). Wokół jeziora występuje trzcinowisko (około 90% długości linii brzegowej). 
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W zbiorniku występuje mało obfita roślinność podwodna. Rozległe obszary bagienne 

(w obrębie rezerwatu ok. 55 ha) znajdują się wokół całego jeziora. Od strony północnej 

wykształciły się rozległe trzcinowiska. Pas zabagnień z szuwarami, łozowiskami i młodymi 

olsami ciągnie się wzdłuż zachodniego i południowego brzegu. Od strony Prabut na 

wysokości najstarszej części miasta, u podnóża wysokiej skarpy, również występuje zwarty 

pas trzcinowisk, bardziej na północ prawie do lustra wody dochodzą zabudowania 

i przydomowe ogródki. Jezioro położone jest na obszarze chronionym - Rezerwat Przyrody 

Jezioro Liwieniec. Akwen znajduje się pod silnym wpływem rzeki Liwy i Jez. Dzierzgoń. 

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie 

rozproszonej 

321,78 2896,02 96,53 60,6 67,9 63,5 

Lasy  75,77 113,66 7,58 14,3 2,7 5,0 

Łąki  i pastwiska 72,95 218,85 14,59 13,7 5,1 9,6 

Środowiska podmokłe 34,43 51,65 3,44 6,5 1,2 2,3 

Ugory 26,26 78,78 5,25 4,9 1,8 3,5 

Opad atmosferyczny 70,32 907,08 24,61 - 21,3 16,2 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 

Oczyszczalnie      

Suma [kg/rok] 4266,04 152,01 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,216 6,07 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,216 6,07 

 

Ocena końcowa  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra z 1967 roku na obszarze rezerwatu zabronione 

są między innymi: dokonywanie zmian linii brzegowej i powierzchni dna jeziora, zmiana 

stosunków wodnych, pozyskiwanie roślinności wodnej i błotnej, z wyjątkiem trzciny w czasie 

i miejscach uzgodnionych każdorazowo z konserwatorem przyrody, zanieczyszczanie wody, 

łowienie ryb, pływanie łodziami, wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1392 

 

komunikacyjnych. Niestety nie wszystkie te zakazy były w minionych latach przestrzegane. 

Najwięcej kontrowersji budziło odprowadzanie miejskich ścieków komunalnych wprost do 

jeziora, aż do 1997 roku, czyli do czasu oddania do użytku oczyszczalni. Istną plagą jest też 

nielegalny połów ryb i to zarówno z brzegu wędziskami, jak i sieciami stawnymi na jeziorze. 

Natomiast na terenie rezerwatu dopuszczono kontrolowaną eksploatację rybacką (odłowy 

i zarybianie) prowadzoną przez Gospodarstwo Rybackie w Sztumie (z przerwą w latach 1990-

97 kiedy to Gospodarstwo nie uzyskało zgody Urzędu Miasta Prabuty). Od końca lat 

pięćdziesiątych odłowy ujawniają tendencję spadkową, początkowo nieznaczną, z upływem 

czasu coraz bardziej narastającą. Spadek ten w znacznej mierze był spowodowany 

zmniejszaniem się intensywności eksploatacji, ale także wywoływały go niekorzystne zmiany 

zachodzące w ekosystemie jeziora. Kolejnym problemem ostatnich lat jest narastająca 

turystyka wodna. Jezioro leży na atrakcyjnym szlaku wodnym i jest chętnie odwiedzane przez 

kajakarzy. Wydaje się, że budowa oczyszczalni była znaczącym krokiem dla poprawy 

warunków siedliskowych w rezerwacie. W przyszłości podstawowymi problemami 

w rezerwacie „Jezioro Liwieniec” pozostaną zapewne eutrofizacja jeziora oraz problemy 

wynikające z rozwoju pobliskich Prabut. Nieuchronny rozwój przemysłu na tym terenie może 

spowodować wzrost zanieczyszczania atmosferycznego oraz większe zagrożenie skażenia 

terenu. Z roku na rok nasila się również penetracja rekreacyjna terenu i to zarówno 

na wodzie (wycieczki i spływy kajakowe) jak i na lądzie (działki i ogródki, których teren styka 

się bezpośrednio z taflą jeziora). Obecnie dzięki uruchomieniu oczyszczalni ścieków 

w Prabutach, stan wód w rezerwacie stopniowo ulega poprawie. Niemniej jednak konieczne 

jest pełne uregulowanie gospodarki ściekowej, szczególnie w posesjach przylegających 

do rezerwatu. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu   

Ze względu na rezerwat działania powinny dotyczyć uzyskania dobrego stanu 

w jeziorze Dzierzgoń.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu 

Sprzeczne z ochroną przyrody. 
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Jezioro  ORKUSZ  

ID  3165 (nr katalogowy 20766) 

ID hydrograficzne  52256 

 

Lokalizacja: 53o47’23,0’’N, 19o07’49,0’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     71,63 ha 

Głębokość maks.    11,8 m 

Głębokość średnia    5,6 m 

Objętość     4,025 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   10,01 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to niezbyt duży i umiarkowanie głęboki, stratyfikowany zbiornik położony 

w dorzeczu rzeki Liwy. Jest to zbiornik rynnowy o wydłużonym kształcie w kierunku północ-

południe. Jego brzegi są strome, dno słabo urozmaicone z dwoma przegłębieniami. Poziom 

wód w zbiorniku jest stabilny, przyczyną niewielkich zmian jest pora roku i warunki 

pogodowe. Nie ma budowli hydrotechnicznych. W okolicy jeziora nie prowadzone są żadne 

działania, które mają wpływ na zmianę poziomu jego wód. Do jeziora dopływają dwa 

niewielkie, okresowe cieki. Odpływ wód o bardzo słabym przepływie ma miejsce jedynie 

wiosną W okresie letnim, ze względu na obniżony poziom zwierciadła wody jest zwykle 

suchy. W okolicy jeziora nie występują stawy rybne, które mają połączenia hydrologiczne 

z wodami jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Jest to zbiornik dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

wód zbiornika był dobry (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzują się bardzo niską 

koncentracją chlorofilu-a, jednak zawartość biogenów przekracza poziom odpowiedni dla 

stanu dobrego. Przezroczystość wody jest niewielka, a warstwa hypolimnionu słabo 

natleniona. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 4,2 I 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,9 > II 

%O2 w hypolimnionie 0,0 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 400 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,41 > II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,123 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,6 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,77 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,6 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,14 2 

Wymiana wody (%) 15 1 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,1 1 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  2,43 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

3. Ocena zlewniowa  

W północnej części akwenu położona jest  miejscowość Orkusz (320 mieszkańców). 

Zabudowa znajduje się w odległości 100 m od brzegu jeziora. Miejscowość nie jest 

skanalizowana. Ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i 

wywożone do punktu zlewnego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Prabutach. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych są stawy ściekowe. Jezioro nie jest odbiornikiem 

żadnych ścieków. Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania gminy.  Nie planuje 

się żadnych inwestycji gminnych nad jeziorem. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie. 

Stanowią ją: ośrodek wczasowy, zwarta indywidualna zabudowa wypoczynkowa, trzy pola 

namiotowe, kąpielisko. Nieczystości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Zlewnię 

jeziora (bufor 1000 m) stanowią grunty orne (72% powierzchni), które są głównym źródłem 

biogenów (65% N i 63% P). Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora (uprawy 

intensywne). Niewielki obszar leśny znajduje się w północno-zachodniej części zlewni. 
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Nie ma żadnych innych zagrożeń (fermy, wysypiska, składowiska odpadów etc). Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Jezioro jest zarybiane, są też połowy rekreacyjne. 

Na dopływach i na jeziorze  nie jest prowadzona sadzowa hodowla ryb. Brzegi jeziora nie są 

przekształcone, łagodne i łatwo dostępne. Przybrzeżny pas wody porasta roślinność 

wynurzona, roślinność wodna nie jest obfita. Jezioro znajduje się w strefie Chronionego 

Krajobrazu Rzeki Liwy. 

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

241,8 2175,85 72,53 72,2 64,9 63,3 

Lasy  16,7 25,02 1,67 5,0 0,7 1,5 

Łąki  i pastwiska 76,6 229,88 15,33 22,9 6,9 13,4 

Opad atmosferyczny 71,63 924,05 25,07 - 27,5 21,9 

Suma [kg/rok] 3354,80 114,59 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,160 4,68 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,160 4,68 

 

Ocena końcowa  

Jest to zbiornik dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

wód zbiornika był dobry (III klasa wg SOJJ). Wody charakteryzują się bardzo niską 

koncentracją chlorofilu-a, jednak zawartość biogenów przekracza poziom odpowiedni dla 

stanu dobrego. Głównym zagrożeniem dla zbiornika jest duży obszar zabudowany 

pozbawiony kanalizacji, który znajduje się w odległości 100 m od brzegu jeziora. Ścieki 

bytowo-gospodarcze gromadzone są w zbiornikach. Sam zbiornik nie jest odbiornikiem 

żadnych ścieków. Jezioro jest w umiarkowanym stopniu użytkowane rekreacyjnie, 

nieczystości z zabudowy gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Zlewnię jeziora w 

72% stanowią grunty orne, które są głównym źródłem biogenów (65% N i 63% P). Uprawy 

intensywne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Na jeziorze prowadzona jest 

gospodarka rybacka. Jezioro jest zarybiane, są też połowy rekreacyjne. Przybrzeżny pas wody 

porasta roślinność wynurzona, roślinność wodna nie jest obfita. Jezioro znajduje się w strefie 
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Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Nie ma żadnych innych istotnych zagrożeń dla jakości 

wody. Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania gminy.  Nie planuje się żadnych 

inwestycji gminnych nad jeziorem. 

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu dobrego   

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej,    

2) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów (Załącznik 1), 

3) zakaz zanęcania ryb przez wędkarzy na jeziorze. 
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Jezioro  PIOTRKOWSKIE  

ID  20755 

ID hydrograficzne  52211  

 

Lokalizacja: 53º41’51”N, 19º31’22”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalewu Wiślanego (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     53,09ha 

Głębokość maks.    3,2m 

Głębokość średnia    1,2m 

Objętość     925,6tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  9,2km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Piotrkowskie jest jeziorem przepływowym na rzece Liwie, położonym w górnym jej 

biegu. Jest płytkim niestratyfikowanym zbiornikiem. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Obserwowane są niewielkie wahania 

poziomu wody w jeziorze, jednak jest to rzadkie zjawisko.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 21,5 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) - - 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 293 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,86 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,04 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,2 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,21 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,8 non 

Wymiana wody (%) 140 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 9,9 II 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów, 33% 

gruntów ornych 

I 

Średnia  3 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Piotrkowskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2003 roku. Stan jeziora oceniono jako dobry. Wartości wszystkich 

ocenianych parametrów mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do kategorii III – jako jezioro bardzo podatne 

na degradację. Wartości większości ocenianych parametrów osiągają wartości poza 

kategorią. W drugiej kategorii mieszczą się wymiana wody oraz współczynnik Schindlera. 

Natomiast zdecydowanie pozytywny wpływ ma tutaj zagospodarowanie zlewni 

bezpośredniej. W zagospodarowaniu zlewni przeważają lasy i tereny podmokłe, co ma 

pozytywny wpływ na stan jeziora. 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1399 

 

3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

200,56 1805,07 60,17 21,38 51,25 40,77 

Lasy  680,95 1021,42 68,09 72,58 29,00 46,14 

Łąki  i pastwiska 3,63 10,88 0,73 0,39 0,31 0,49 

Środowiska podmokłe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 53,10 684,94 18,58 

 

19,45 12,59 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 3522,31 147,57 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,278 6,634 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,278 6,634 

 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 73%. Udział gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną wynosi jedynie 21%. Grunty orne są odpowiedzialne 

za porównywalną ilość ładunku fosforu co lasy – trochę powyżej 40%, podczas gdy lasy – 

46%. Natomiast produkowany w zlewni ładunek azotu pochodzi w większości z gruntów 

ornych -  jest to 51, podczas gdy z lasów 29%. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora przeważają lasy, gruntów ornych jest tylko 

kilka procent.  

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Brak jest też informacji o zrzutach ścieków w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie dobrym, jednak bardzo podatne na degradację – ze względu 

na cechy morfometryczne misy jeziornej. Zagospodarowanie zlewni nie stanowi jednak 

znaczącego zagrożenia dla stanu jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w zlewni, w szczególności zakaz 

wycinki drzew w strefie buforowej. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1),  w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 

Występują łowiska: leszcza, wzdręgi, szczupaka, okonia, płoci. 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 – Lasy 

Iławskie PLB280005. 
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Jezioro  SOWICA 

ID  3390 (nr katalogowy 20763) 

ID hydrograficzne  52239 

 

Lokalizacja: 53o45’10,0’’N, 19o14’23,6’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     76,99 ha 

Głębokość maks.    4,8 m 

Głębokość średnia    2,5 m 

Objętość     2,151 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej   3,88 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to płytki, polimiktyczny akwen położony w dorzeczu rzeki Liwy. Jest jeziorem 

bezodpływowym, sieć hydrologiczna jest uboga, cieki związane z jeziorem mają charakter 

tylko okresowy. Stoki misy są strome, dno jest wyrównane na znacznym obszarze, słabo 

urozmaicone, 

z jednym niewielkim przegłębieniem w centralnej części akwenu. W płytkich miejscach 

znacznie posunięty jest proces zarastania. Poziom wód zbiornika jest stabilny, przyczyną 

niewielkich zmian są uwarunkowania pogodowe i pora roku. Nie ma tu żadnych budowli 

hydrotechnicznych. Nie są prowadzone pobory wód podziemnych, które mają wpływ na 

poziom wód w jeziorze.  

 

2. Ocena jakościowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację (poza kategorią wg SOJJ). Stan 

ekologiczny wód zbiornika był dobry (wg SOJJ III klasa). Wody charakteryzowały się niezbyt 

wysoką produkcją biologiczną. Warunków stanu dobrego nie spełniał poziom fosforu 

ogólnego. Wody przydenne były bardzo słabo natlenione. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 10,2 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 1,7 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] 0,2 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 385 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,3 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,165 > II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,5 4 

V jez./L (tys.m3/m) 0,48 4 

Stratyfikacja wód (%) 0,0 4 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,36 4 

Wymiana wody (%) 35 2 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,6 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga pól 3 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację 

 

3.Ocena zlewniowa  

Zlewnia jeziora jest terenem pagórkowatym. Brzegi są zróżnicowane od wysokich i 

stromych do płaskich, a nawet podmokłych. Strome zbocza w strefie brzegowej to nieużytki 

porośnięte krzewami i trawą. W południowo-zachodniej części zlewni znajduje się teren 

rekreacyjny o powierzchni około 2 ha. W północnej części strome brzegi porośnięte są lasem. 

Przybrzeżny pas wodny porasta roślinność wynurzona. Roślinność podwodna jest mało 

obfita. Zlewnię w granicach buforu 1000 m zajmują grunty orne (99% powierzchni). Spływa z 

nich 66% ładunku azotu i 71% ładunku fosforu. Pola uprawne znajdują się blisko brzegu 

(100m od linii wody). Zwarta zabudowa miasta Prabuty, liczącego 9 tys. mieszkańców 

znajduje się w odległości około 1000m od linii brzegowej jeziora. Miejscowość jest w 50% 

skanalizowana. Część ścieków bytowo-gospodarczych wywożona jest do punktu zlewnego 

przy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Prabutach. Do jeziora nie są odprowadzane 

żadne ścieki. Jezioro jest średnio użytkowane rekreacyjnie. Nie rozwinęła się rekreacja 
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masowa. Są tu jedynie kąpieliska, plaże zajmują około 0,5% długości linii brzegowej i są 

rozproszone. Prowadzona jest gospodarka rybacka. Jezioro jest zarybiane, są dosyć 

intensywne połowy rekreacyjne. W okolicy jeziora nie występują stawy rybne, które mają 

połączenia hydrologiczne z wodami jeziora. Na jeziorze i dopływach nie jest prowadzona 

sadzowa hodowla ryb. W okolicy brzegów akwenu nie występują żadne inne istotne dla 

jakości jego wód zagrożenia: fermy, składowiska odpadów, składowiska śmieci etc.. Gmina 

posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczona w nim odległość 

zabudowy stałej od brzegu jeziora nie może być niższa od 200 m. 

  

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

218,31 1964,79 65,49 99,4 66,3 70,6 

Łąki  i pastwiska 1,32 3,96 0,26 0,6 0,1 0,3 

Opad atmosferyczny 76,99 993,19 26,95 - 33,5 29,1 

Suma [kg/rok] 2961,94 92,70 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,120 3,85 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,120 3,85 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest ekstremalnie podatne na degradację. Zlewnię charakteryzuje mały wpływ 

na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika. 

Stan ekologiczny wód jeziora był dobry. Wody charakteryzowały się niezbyt wysoką 

produkcją biologiczną. Warunków stanu dobrego nie spełniał poziom fosforu ogólnego, a 

wody przydenne były bardzo słabo natlenione. Zlewnię w granicach buforu 1000 m zajmują 

grunty orne, które znajdują się w odległości 100 m od linii wody. Spływa z nich 66% ładunku 

azotu i 71% ładunku fosforu. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Jezioro jest 

użytkowane rekreacyjnie. Prowadzona jest gospodarka rybacka. Akwen jest zarybiany, są 

połowy rekreacyjne. Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1404 

 

Wyznaczona w nim odległość zabudowy stałej od brzegu jeziora nie może być niższa od 

200m.  

 

4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  dobrego 

1) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów (Załącznik 1), 

2) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni jeziora, 

3) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej  i pełne skanalizowanie miasta Prabuty. 
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Jezioro  SUSKIE  

ID  20759 

ID hydrograficzne  52234 

 

Lokalizacja: 53º42’37”N, E19º20’24” 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalewu Wiślanego (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     56,22 ha 

Głębokość maks.    5,3m 

Głębokość średnia    2,4m 

Objętość     1491,4tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  6,65km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Suskie jest płytkim jeziorem bezodpływowym. Jest to zbiornik o kształcie 

wydłużonym a południa na północ, długi ponad 2 km i szeroki mniej niż pół kilometra.  

Wymiana wody w roku jest niewielka i wynosi 60%. Brak jest udokumentowanych poborów 

wody z jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 94 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI b.d. - 

Przezroczystość (m) 0,7 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 354 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 3,08 III-V 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,062 I-II 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,4 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,27 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,42 non 

Wymiana wody (%) 60 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,8 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% gruntów 

ornych 
III 

Średnia  3,29 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Suskiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2004 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Wartości parametrów fizyko-

chemicznych były jednak również poniżej granic dopuszczalnych dla stanu dobrego, 

z wyjątkiem przewodności oraz fosforu ogólnego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano poza kategorią – jako jezioro ekstremalnie podatne 

na degradację. Wartości większości ocenianych parametrów osiągają wartości poza 

kategorią. W granicch II kategorii mieszczą się jedynie wymiana wody oraz współczynnik 

Schindlera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1407 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

342,83 3085,46 102,85 51,90 26,83 8,83 

Lasy  170,54 255,81 17,05 25,82 2,22 1,46 

Łąki  i pastwiska 57,02 171,05 11,40 8,63 1,49 0,98 

Środowiska podmokłe 34,00 51,01 3,40 5,15 0,44 0,29 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 56,22 725,29 19,68 

 

6,31 1,69 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 7212,40 1009,74 62,71 86,74 

Oczyszczalnie 7212,40 1009,74 62,71 86,74 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 11501,01 1164,12 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,27 7,63 

Ze źródeł punktowych 1,80 12,83 

Suma [g/m2rok] 2,07 20,46 

 

Ponad połowę powierzchni zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 52%. Udział lasów wynosi 26%, zaś łąk i pastwisk – niecałe 9%. Grunty orne 

są odpowiedzialne za większość ładunku miogenów pochodzących ze źródeł przestrzennych. 

Jednak w skali całego ładunku produkowanego w zlewni jest to jedynie 27% azotu oraz 9% 

fosforu. Większość ładunku produkowanego zlewni pochodzi z oczyszczalni dla miasta Susz – 

63% azotu oraz 87% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora zagospodarowanie zlewni jest nawet 

mniej korzystne – jedynie 20% to lasy, zaś reszta – grunty orne z zabudową luźną.  

Bezpośrednio nad jeziorem, w jego północno-zachodniej części, leży miasto Susz – zgodni 

z informacją pozyskaną w Urzędzie Gminy w całości skanalizowane. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych.  

Jezioro użytkowane jest rekreacyjnie – zorganizowano nad nim plażę miejską wraz 

z kąpieliskiem. Jest również użytkowane wędkarsko. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, ekstremalnie podatne na degradację. 

Zagospodarowanie zlewni jest czynnikiem zdecydowanie negatywnie oddziałującym na stan 

jeziora. Obecność zabudowy miejskiej, a także oczyszczalni ścieków w bezpośrednie bliskości 

jeziora jest presją niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Również duży udział gruntów 

ornych stanowi zagrożenie dla jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Rozpoznanie sposobu zagospodarowania ścieków opadowych z terenu miasta Susz – 

zapewnienie odpowiedniego oczyszczania tych ścieków. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków dla oczyszczalni w Suszu. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń  o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora. 

3) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej jeziora. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), wszczególności: 

5) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

6) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora/zbiornika. 

7) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika na 

pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

8) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Ze względu na dużą podatność na degradację wynikającą przede wszystkim z cech 

morfometrycznych jeziora, a także niemożliwe do wyeliminowania presje w zlewni 

bezpośredniej jeziora, należy się spodziewać, iż zaproponowane działania przede wszystkim 

będą zapobiegać pogarszaniu się stanu jeziora.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego.  
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Jezioro  ZAJEZIERSKIE 

ID  2551 (nr katalogowy 20772) 

ID hydrograficzne  524721 

 

Lokalizacja: 53o54’57,6’’N, 19o01’49,9’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Zalew Wiślany (GD12), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     46,7 ha 

Głębokość maks.    24,6 m 

Głębokość średnia    6,9 m 

Objętość     3,442 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej    13,55 km2 

Typ abiotyczny   2a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro położone jest w zlewni rzeki Nogat. Jego kształt jest wydłużony w kierunku 

północno-wschodnim. Jest to raczej niewielki, dość głęboki, stratyfikowany zbiornik. Poziom 

wód jeziora jest stabilny, niewielkie zmiany są zależne od pory roku i pogody. Na jeziorze nie 

ma poborów wód podziemnych, a w okolicy jeziora nie są prowadzone żadne działania, które 

mogą powodować zmianę poziomu jego wód. Nie występują stawy rybne, które mają 

połączenia hydrologiczne z jego wodami. Nie ma też żadnych budowli hydrotechnicznych 

(jazów, zapór). Zasilają go wody Jez. Barlewickiego, z którym połączony jest kanałem 

o długości 110 m i szerokości 2 m. Odpływ stanowi niewielki rów, o słabym przepływie, 

płynący w kierunku północnym do Młynówki Malborskiej. Brzegi misy są dość łagodne, 

rzeźba i charakter dna urozmaicone. 

 

2. Ocena jakościowa  

Zbiornik jest dość podatny na degradację (II kategoria wg SOJJ). Zlewnię 

charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość 

dostarczania go do zbiornika (2 grupa wg Bajkiewicz-Grabowskiej). Stan ekologiczny wód 

zbiornika jest zły (pozaklasowe wg SOJJ). Jego wody odznaczają się wysoką produkcją 

biologiczną i umiarkowanym stanem makrofitów. Charakteryzuje je niska przezroczystość, 

słabe natlenienie oraz wysoki poziom azotu i fosforu. Od szesnastu lat wody jeziora są złej 

jakości (w 1987 jakość wód odpowiadała jeszcze III klasie wg SOJJ). Produkcja biologiczna 
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utrzymała się na tym samym poziomie, obniżyła się natomiast zawartość biogenów: fosforu 

o 46%, azotu o 25%. Lepszy jest też stan natlenienia hypolimnionu. 

 

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 33,4 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. - 

ESMI 0,247 III 

Przezroczystość (m) 0,8 > II 

% O2 w hypolimnionie  2,9 > II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 430 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,23 > II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,262 > II 

 Stan jeziora Zły 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,9 2 

V jez./L (tys.m3/m) 0,73 4 

Stratyfikacja wód (%) 20,9 2 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,15 2 

Wymiana wody (%) 15 1 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,3 1 

Zagosp. zlewni bezp. zabudowa miejska 4 

Średnia  2,29 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 
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Ocena zlewni całkowitej pod kątem dostarczania materii wg. Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora (wsp. Ohlego) 9,0 0 

Typ bilansowy przepływowe 3 

Gęstość sieci rzecznej 0 0 

Spadek zlewni 21,3 3 

Obszary bezodpływowe 55 1 

Typ geologiczny zlewni gliniasta 0 

Typ użytkowania zlewni rolnicza 

z zabudową 

3 

Średnia  1,4 

Grupa 2 – zlewnię charakteryzuje mały wpływ na uruchamianie ładunku 

obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go do zbiornika 

 

 

3. Ocena zlewniowa  

Północno-wschodni brzeg jeziora zajmuje zwarta zabudowa miasta Sztum (46,2% 

powierzchni zlewni w buforze 100 m) oraz wieś Zajezierze. Zabudowa miejska znajduje się na 

znacznej długości brzegu jeziora. Miejscowości są skanalizowane (w 70%). Ścieki 

gospodarczo-bytowe oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej 

w Sztumskim Polu (wylot poniżej jeziora). Bezpośrednio do jeziora odprowadzane są ścieki 

opadowe z terenu miasta. Brzeg południowy zajmują pola uprawne dochodzące do brzegu 

jeziora, na okolicznych łąkach wypasane jest bydło. Miejscami brzeg jest oddzielony 

naturalnym buforem ochronnym drzew i krzewów. Został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania dla gminy, planowane są inwestycje nad jeziorem. Jezioro jest 

użytkowane rekreacyjnie w niewielkim stopniu. Korzystają z niego głównie mieszkańcy 

miasta, nie ma tu turystyki masowej: ośrodków, indywidualnej zabudowy, agroturystyki. Jest 

tylko jeden kemping i plaże rekreacyjne (około 5% linii brzegowej). W pobliżu jeziora nie ma 

ferm, ani innych zakładów nastawionych na produkcję zwierzęcą. Brak też innych istotnych 

zagrożeń (wysypiska, składowiska). Brzegi są łatwo dostępne, łagodne. Pas wody wokół 

jeziora porasta roślinność wynurzoną (okresowo wycinana). Jezioro objęte jest strefą ciszy. 

Nie jest prowadzona gospodarka rybacka, prowadzone są połowy rekreacyjne. Do jeziora 

przez wiele lat odprowadzana była część ścieków z miasta. Obecnie głównym źródłem 

biogenów jest spływ powierzchniowy z terenu miasta Sztum (44% P) i z pół uprawnych (43% 

P).  
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Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

286,1 2575,08 85,84 64,9 65,4 42,6 

Łąki  i pastwiska 57,4 172,24 11,48 13,0 4,4 5,7 

Zabudowa zwarta 97,64 585,84 87,88 22,1 14,9 43,6 

Opad atmosferyczny 46,70 602,39 16,34 - 15,3 8,1 

Suma [kg/rok] 3935,55 201,54 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,432 8,43 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,432 8,43 

 

Ocena końcowa  

Zbiornik jest dość podatny na degradację (II kategoria). Zlewnię charakteryzuje mały 

wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go 

do zbiornika (grupa 2). Stan ekologiczny wód zbiornika jest zły. Od szesnastu lat wody jeziora 

są złej jakości. Produkcja biologiczna utrzymała się na tym samym poziomie, znacznie 

obniżyła się zawartość fosforu i azotu, a także stan natlenienia wód. Głównym zagrożeniem 

dla zbiornika są otaczające go tereny rolne oraz miasto Sztum, które zajmuje aż 46% 

powierzchni zlewni w promieniu 100 m. Zabudowa miejska zajmuje znaczny odcinek linii 

brzegowej. Brzeg jest tylko miejscami oddzielony naturalnym buforem ochronnym drzew 

i  krzewów. Został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania dla gminy, planowane 

są inwestycje nad jeziorem. Jezioro było odbiornikiem ścieków z miasta. Obecnie głównym 

źródłem biogenów jest spływ powierzchniowy z terenu miasta Sztum (44% P) i z pół 

uprawnych (43% P).  

 

Geosystem jeziora, w którym zarówno cechy naturalne zbiornika, jak i zlewni 

nie sprzyjają szybkiej eutrofizacji wód: jezioro jest odporne na wpływy z zewnątrz, a jego 

zlewnia mało aktywna w dostawie ładunków obszarowych do zbiornika. Taki układ ma 

szansę utrzymania trofii wód jeziora na niskim poziomie. 
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4. Określenie działań szczególnych dla poprawy stanu  wód 

1) wzmożenie kontroli i egzekucji obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 

z zabudowy mieszkalnej,     

2) określenie wymagań i sposobu podczyszczania, jakie winny spełniać wody opadowe, 

roztopowe wprowadzane do jeziora z miasta Sztum, 

3) obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie nawożenia 

i przechowywania nawozów (Załącznik 1), 

4) zakaz lokalizowania nowych zakładów czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub  

hodowli zwierząt  w zlewni jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

 

Uwaga: 

Dane dotyczące zagospodarowania zlewni są naszym zdaniem błędne. 

Obliczenia wykonano wg własnego oszacowania powierzchni zabudowy. 
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Jezioro  DRUŻNO  

ID  20779 

ID hydrograficzne  5459999  

 

Lokalizacja: 54º05’59”N, 19º28’03”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Elbląga i Żuław Elbląskich (GD13), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod 

względem administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     1139,0 ha 

Głębokość maks.    3m 

Głębokość średnia    1,2m 

Objętość     17352tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  1127,9km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Drużno jest płytkim zarastającym jeziorem deltowym. Stanowi dawną część 

Zalewu Wiślanego odciętą aluwiami. Przechodzi przez nie tor wodny stanowiący 

przedłużenie Kanału Elbląskiego. 

Do jeziora uchodzi kilka niewielkich cieków, między innymi: Balewka, Brzeźnica, Burzanka, 

Dzierzgoń, Elszka, Kowalewka, Marwicka Młynówka, Tina (jedno jejodgałęzienie w dolnym 

biegu), Wąska. Z jeziora wypływa rzeka Elbląg. 

W jeziorze występują znaczne wahania zwierciadła wody (nawet do 1m). Głębokość, 

podobnie jak powierzchnia zbiornika jest zmienna i zależna od warunków pogodowych 

i stanów wody Zalewu Wiślanego. 

Brzegi są obwałowane, silnie zarośnięte. Dno jest muliste, zarośnięte roślinnością podwodną 

i pływającą - przebagrowany jest jedynie tor Kanału Elbląskiego.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 67,1 IV 

Wsk. okrzemkowy   

ESMI   

Przezroczystość (m) 0,8 III-V 

O2 nad dnem (mgO2/l) - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 810 III-V 

Azot ogólny (mgN/l) 1,82 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,246 III-V 

stan jeziora  słaby 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 1,2 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,54 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,83 non 

Wymiana wody (%) 1100 non 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 65 non 

Zagosp. zlewni bezp. grunty orne, bagna 

śródlądowe, łąki 

II 

Średnia  3,71 

Poza kategorią – Jezioro ekstremalnie podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Drużno przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych z 

2003 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. W zakresie poniżej stanu dobrego 

mieściły się wszystkie oceniane parametry oprócz azotu ogólnego. 

Jezioro jest silnie zeutrofizowane. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia jest Kanał Elbląski, 

którym dostarczane są zanieczyszczenia. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano poza kategorią – jako jezioro ekstremalnie podatne 

na degradację. Wartości wszystkich ocenianych parametrów, za wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni, osiągają wartości poza kategorią. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

68387,18 615484,62 20516,15 69,16 88,32 80,44 

Lasy  15891,75 23837,63 1589,18 16,07 3,42 6,23 

Łąki  i pastwiska 9358,34 28075,02 1871,67 9,46 4,03 7,34 

Środowiska podmokłe 1208,25 1812,38 120,83 1,22 0,26 0,47 

Ugory 3751,59 11254,77 750,32 3,79 1,62 2,94 

Zabudowa zwarta 286,91 1721,46 258,22 0,29 0,25 1,01 

Opad atmosferyczny 1139,00 14693,10 398,65 

 

61,19 47,81 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 33988,80 4942,10 4,65 16,23 

Oczyszczalnie      

Inne źródła      

Suma [kg/rok] 730867,77 30447,11 100,00 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,239 61,183 

Ze źródeł punktowych 0,434 2,984 

Suma [g/m2rok] 2,673 64,168 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 68% zaś lasy to tylko ok. 42%. Grunty orne są odpowiedzialne za 

zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 88% azotu 

oraz 80% fosforu. Obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu ze wszystkich źródeł jest 

stosunkowo wysokie.  

Jednak w 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest korzystniejsze – dużą 

powierzchnię zajmują tu tereny podmokłe, pełniące funkcję ochronną dla jeziora. Udział 

gruntów ornych jest tutaj minimalny – jedynie 2%. 

Rolę ochronną przed wpływami z zewnątrz pełnią również szuwary i trzcinowiska wokół 

jeziora. 

Jezioro nie odbiera ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń, jednak ścieki są 

odprowadzane do rzek uchodzących do jeziora. Ze względu na warunki gruntowo wodne, 

bezpośrednio nad jeziorem brak jest zabudowy. 
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Ocena końcowa 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. Pozytywnym 

aspektem są małe możliwości uruchamiania ładunku obszarowego w zlewni i dostarczania go 

do jeziora. Jednak jezioro jest już obecnie silnie zeutrofizowane, pozostaje również pod 

wpływem Kanału Elbląskiego, negatywnie oddziałującego na jego stan. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni bezpośredniej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni bezpośredniej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

bezpośredniej jeziora. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz używania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych w 

odległości do 1000 m od brzegów jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Ze względu na dużą podatność na degradację wynikającą przede wszystkim z cech 

morfometrycznych jeziora, należy się spodziewać, iż zaproponowane działania przede 

wszystkim będą zapobiegać pogarszaniu się stanu jeziora. W zlewni jeziora nie 

zidentyfikowano oddziaływań, których zredukowanie bądź zlikwidowanie wpłynęłoby 

znacząco na poprawę jego stanu. 

Inne informacje. 

Rezerwat przyrody “Jezioro Drużno”, który ze względu na unikalność fauny i flory 

został włączony do obszarów objętych konwencją z Ramsar jako światowe dziedzictwo 
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przyrodnicze, od roku 2004 wpisany do europejskiej sieci Obszarów Specjalnej Ochrony 

w programie NATURA 2000. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. Występują 

łowiska: leszcza, wzdręgi, szczupaka, okonia, płoci. 
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Jezioro  MOTŁAWA WIELKA  

ID 2838 (nr katalogowy 20775)  

ID hydrograficzne  54121 

 

Lokalizacja: 53o50’57,6’’N, 19o29’32,4’’E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Elbląg i Żuławy Elbląskie (GD13), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie pomorskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     45,0 ha 

Głębokość maks.    12,4 m 

Głębokość średnia    3,4 m 

Objętość     2,009 mln m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  7,04 km2 

Typ abiotyczny   3b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jest to płytkie jezioro rynnowe, składające się z trzech zbiorników, połączonych 

ze sobą wąskimi przesmykami. Zasilane jest wodami rzeki Dzierzgonki z kierunku 

wschodniego (dopływ okresowy). Odpływ stanowi rzeka Dzierzgonka, dopływ rzeki Elbląg. 

Jego linia brzegowa jest wydłużona i dość urozmaicona. Dno jest na ogół płaskie i mało 

urozmaicone, z nielicznymi niewielkimi zagłębieniami. Poziom wody w jeziorze jest stabilny. 

 

 

2. Ocena jakościowa 

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest dobry (II klasa wg SOJJ). Produktywność wód zbiornika była stosunkowo 

niewielka, przezroczystość wody dobra. Zawartość rozpuszczonych substancji 

nieorganicznych i substancji biogennych odpowiadały dobrej jakości wody, jakkolwiek 

poziom fosforu był zbliżony do wartości granicznej dla tego zbiornika. Wody położone 

na głębokości 1-2 m nad dnem były całkowicie pozbawione tlenu. Gwałtowny spadek tlenu 

występował już na głębokości 3 m. 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 14,0 II 

Wsk. okrzemkowy bd - 

ESMI bd - 

Przezroczystość [m] 1,7 I-II 

Tlen rozp. nad dnem [mgO2/l] 0 > II 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 232 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 1,88 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,118 I-II 

 Stan jeziora Dobry 

Stan chemiczny –  brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 3,4 3 

V jez./L [tys.m3/m] 0,3 4 

Stratyfikacja wód [%] 0 4 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,17 3 

Wymiana wody (%) 40 2 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 2,1 2 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów 1 

Średnia  2,71 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Teren zlewni całkowitej zajmuje obszar 7 km2. Ma ona charakter falistej 

i pagórkowatej moreny dennej. Otoczenie (bufor 1000 m) stanowią w 57% pola uprawne 

i tereny o zabudowie rozproszonej. Lasy zajmują 41% powierzchni. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika nie ma pól uprawnych. Brzegi jeziora są na ogół łagodne. Porasta je 

roślinność stanowiąca naturalny bufor ochronny dla wód akwenu. Część brzegu jeziora jest 

trudno dostępna. Nad jeziorem znajdują się nie skanalizowane miejscowości: Przezmark, 

Danielówka i Wesoła Kępa rozbudowujące się kierunku jeziora. Jezioro jest  wykorzystywane 

do celów rekreacyjnych. Występuje tu  indywidualna zabudowa wypoczynkowa (domki 

letniskowe). Ścieki gospodarczo-bytowe gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i 

wywożone do oczyszczalni w Przezmarku. Do jeziora nie są odprowadzane żadne ścieki. Na 

jeziorze nie jest prowadzona gospodarka rybacka, nie ma połowów rekreacyjnych. Znajduje 

się ono na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń. Ponad 60% ładunku 
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azotu i fosforu powstającego w zlewni pochodzi z gruntów ornych i terenów o zabudowie 

rozproszonej (69% N i 66% P).  

 

Ładunki azotu i fosforu powstające w zlewni w zależności od sposobu jej użytkowania oraz 

dostające się do jeziora wraz z opadem atmosferycznym i z punktowych źródeł 

zanieczyszczeń [kg/rok]. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

200,88 1807,92 60,26 57,0 68,8 65,5 

Lasy  143,12 214,68 14,31 40,6 8,2 15,6 

Łąki  i pastwiska 8,51 25,53 1,70 2,4 1,0 1,8 

Opad atmosferyczny 45,0 580,50 15,75 - 22,1 17,1 

Suma [kg/rok] 2 628,63 92,03 100 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,205 5,84 

Ze źródeł punktowych - - 

Suma [g/m2rok] 0,205 5,84 

 

Ocena końcowa  

Jezioro jest bardzo podatne na degradację (III kategoria wg SOJJ). Stan ekologiczny 

jego wód jest dobry (II klasa wg SOJJ). Jego otoczenie stanowią głównie pola uprawne 

i tereny o zabudowie rozproszonej (57%) oraz lasy (41%). Ponad 60% ładunku azotu i fosforu 

powstającego w zlewni pochodzi z gruntów ornych i terenów o zabudowie rozproszonej. 

W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika nie ma pól uprawnych. Brzegi porasta je roślinność 

stanowiąca naturalny bufor ochronny dla wód akwenu. Nad jeziorem znajdują się trzy 

nie skanalizowane miejscowości. Jest ono  wykorzystywane do celów rekreacyjnych 

(prywatne domki letniskowe). Do zbiornika nie są odprowadzane żadne ścieki. Na jeziorze 

nie jest prowadzona gospodarka rybacka, nie ma połowów rekreacyjnych. Znajduje się ono 

na terenie chronionym.  
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4. Określenie działań szczególnych dla utrzymania stanu  wód 

1) Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie w zakresie gospodarki ściekowej w zabudowie rekreacyjnej  

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych (Załącznik 1) 

na obszarach użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w zakresie 

nawożenia i przechowywania nawozów 
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Jezioro  GAMERSKIE  

ID  30348 

ID hydrograficzne  5634 

 

Lokalizacja: 53º50’52”N, 20º08’58”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     50,87 ha 

Głębokość maks.    4,2 m 

Głębokość średnia    2 m 

Objętość     1038 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  3,7 km2 

Typ abiotyczny   5b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro Gamerskie jest niestratyfikowanym jeziorem odpływowym, o bardzo 

niewielkiej zlewni całkowitej. Wypływa z niego niewielki ciek o nazwie Dopływ z jez. 

Gamerskiego, uchodzący do rzeki Pasłęki. Jezioro jest zasilane rowami przez wody rzeki 

Pasłęki. Dno jeziora jest muliste. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora ani w jego zlewni. W zlewni jeziora 

nie ma również ujęć wód podziemnych. 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1430 

 

2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Gamerskiego.  

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,0 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,3 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 4,1 II 

Zagosp. zlewni bezp. <60% lasów, 

 <60% gruntów ornych 

II 

Średnia  3,0 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

122,62 1103,58 36,79 33,18 51,99 46,70 

Lasy  150,34 225,51 15,03 40,68 10,62 19,09 

Łąki  i pastwiska 13,38 40,15 2,68 3,62 1,89 3,40 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 32,37 97,10 6,47 8,76 4,57 8,22 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 50,87 656,17 17,80 

 

30,91 22,60 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2122,51 78,77 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,155 4,173 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,155 4,173 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 41%. Udział gruntów ornych 

z zabudową rozproszoną wynosi 33%, zaś łąk i pastwisk – jedynie 3,6%. Jednakże to grunty 

orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych 

w zlewni – jest to 52% azotu oraz 47% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział intensywnie uprawianych gruntów 

ornych jest większy, jednak na ogół nie dochodzą one bezpośrednio do jego brzegu. Przed 

wpływami z zewnątrz chroni jezioro pas trzcin. 

Bezpośrednio nad jeziorem położona jest wieś Gamerki, która nie jest skanalizowana. 

Według informacji Urzędu Gminy nad jeziorem wypasane jest bydło. 

Jezioro nie jest użytkowane rekreacyjnie, nie ma nad nim zabudowy letniskowej. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa.  

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Gamerskiego. Jednakże dostępne pozwalają przypuszczać, iż nie osiąga ono stanu 

dobrego. Zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów rolniczych oraz 

nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa są zdecydowanie negatywnym czynnikiem 

wpływającym na stan jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 
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1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz 

po połowie października. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora.  

g) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy położonej nad jeziorem 

powinno przynieść efekty stosunkowo szybko. Jednakże z uwagi na brak danych na temat 

obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas powrotu jeziora do dobrego stanu.. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 – 

Dolina Pasłęki PLB280002. 
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Jezioro  GIŁWA  

ID  30341 

ID hydrograficzne  56273 

 

Lokalizacja: 53º46’03”N, 24º14’10”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     87,33 ha 

Głębokość maks.    9,4m 

Głębokość średnia    3,6m 

Objętość     3722,2 tys. m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  118,2km2 

Typ abiotyczny   6b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Stosunkowo płytkie polimiktyczne jezioro przepływowe na rzece Giłwie, 

przepływającej przez nie z południa na północ. Zasilane jest ponadto przez dwa niewielkie 

cieki bez nazwy. 

Jezioro posiada słabo rozwiniętą linię brzegową oraz równinne dno, muliste przy brzegach. 

W środkowej części jeziora znajduje się niewielka wyspa. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. W zlewni jeziora jest jedno ujęcie 

wód podziemnych. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 31,2 III 

Wsk. okrzemkowy   

ESMI   

Przezroczystość (m) 1,8 I-II 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 430 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,47 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,086 I-II 

Stan jeziora  umiarkowany 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 3,6 III 

V jez./L (tys.m3/m) 0,55 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,23 III 

Wymiana wody (%) 650 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 31,8 III 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów I 

Średnia  3 

Kategoria III - Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Giłwa przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1997 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Wartości parametrów fizyko-

chemicznych mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii podatności na degradację – jezioro 

bardzo podatne na degradację. Zadecydowały przede wszystkim brak stratyfikacji wód oraz 

mały stosunek objętości jeziora do długości jego linii brzegowej, ale również pozostałe 

parametry z wyjątkiem zagospodarowania zlewni. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1435 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

4888,68 43998,16 1466,61 45,75 79,03 66,22 

Lasy  4444,07 6666,10 444,41 41,59 11,97 20,06 

Łąki  i pastwiska 700,07 2100,22 140,01 6,55 3,77 6,32 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 535,86 1607,58 107,17 5,02 2,89 4,84 

Zabudowa zwarta 29,04 174,21 26,13 0,27 0,31 1,18 

Opad atmosferyczny 87,330278 1126,56 30,57 

 

2,02 1,38 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 2920,00 408,80 4,98 15,58 

Oczyszczalnie 2920,00 408,80 4,98 15,58 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 58592,84 2623,70 100,0 100,0 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,54 63,75 

Ze źródeł punktowych 0,47 3,34 

Suma [g/m2rok] 3,00 67,09 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 46% oraz lasy – ok. 42%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną 

większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 79% azotu oraz 66% fosforu. 

Obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu ze wszystkich źródeł jest stosunkowo wysokie.  

Jednak w 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest korzystniejsze – ok. 

85% to lasy, zaś jedynie 2% zajmują grunty orne.  

Rolę ochronną przed wpływami z zewnątrz pełnią również szuwary i trzcinowiska wokół 

jeziora. 

Jezioro objęte jest strefą ciszy – co oznacza m.in. zakaz użytkowania na nim pojazdów 

silnikowych. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Jednak 

do rzeki Giłwy powyżej jeziora odprowadza ścieki oczyszczalnia w Gietrzwałdzie 

(400m3/dobę według pozwolenia wodnoprawnego), co niewątpliwie wpływa na jego stan. 
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Na północnym krańcu jeziora leży wieś Rentyny z Ośrodkiem Wypoczynkowym "Zalesie" 

i kolonią domków letniskowych. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy są one skanalizowane. 

Potencjalnym zagrożeniem dla stanu jeziora jest rozwój agroturystyki, indywidualnej 

zabudowy wypoczynkowej oraz rekreacji (plaże, kąpieliska). 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. Pozytywnym 

aspektem są ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości 

dostarczania materii do zbiornika. Mocną stroną jest przede wszystkim duży stopień 

zalesienia terenów bezpośrednio przyległych do jeziora. Duże zagrożenie stanowi jednak 

istnienie i rozwój zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej,  

  

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków dla oczyszczalni w Gietrzwałdzie. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu . 

Zastosowanie zaproponowanych działań powinno przynieść skutek w stosunkowo 

krótkim czasie – ok. 5 lat.  
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Inne informacje. 

Jezioro jest dość obficie zarybione. Pogłowie ryb jest urozmaicone, przeważa leszcz, 

okoń, szczupak, płoć, wzdręga. Występuje też lin, karaś, amur, węgorz.  
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Jezioro  ISĄG  

ID  30338 

ID hydrograficzne  5617 

 

Lokalizacja: 53º47’07”N, 20º08’06”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     370,59 ha 

Głębokość maks.    54,5m 

Głębokość średnia    14,2m 

Objętość     56117,1 tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  251,9km2 

Typ abiotyczny   6a 

 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Głębokie stratyfikowane jezioro przepływowe na rzece Pasłęce. 

Jezioro posiada dobrze rozwiniętą linię brzegową oraz piaszczysto - muliste, bardzo 

urozmaicone dno z licznymi głęboczkami sięgającymi kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 

metrów głębokości. Na jeziorze leżą 3 wyspy. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

 Wartość Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 36,6 V 

Wsk. okrzemkowy   

ESMI   

Przezroczystość (m) 1,5 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 355 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,12 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,082 I-II 

stan jeziora  słaby 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 14,2 I 

V jez./L (tys.m3/m) 3,59 II 

Stratyfikacja wód (%) 44,1 I 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,05 I 

Wymiana wody (%) 100 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 4,5 II 

Zagosp. zlewni bezp. 

przewaga (ok60%) 

lasów, 26%gruntów 

ornych 

I 

Średnia  1,4 

Kategoria I – Jezioro odporne na wpływy z zewnątrz 

 

Najnowsze dane monitoringowe dla jeziora Isąg pochodzą z 2003 roku. Stan jeziora oceniono 

jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany 

parametr biologiczny. Wartości parametrów fizyko-chemicznych mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do I kategorii podatności na degradację – jezioro 

odporne na wpływy z zewnątrz. Zadecydowały przede wszystkim duża głębokość, 

stratyfikacja wód, mały stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu oraz 

przewaga lasów w zagospodarowaniu zlewni bezpośredniej.. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

8082,30 72740,73 2424,69 27,95 63,43 48,03 

Lasy  16017,70 24026,55 1601,77 55,39 20,95 31,73 

Łąki  i pastwiska 2871,35 8614,05 574,27 9,93 7,51 11,38 

Środowiska podmokłe 211,61 317,41 21,16 0,73 0,28 0,42 

Ugory 1331,22 3993,65 266,24 4,60 3,48 5,27 

Zabudowa zwarta 33,56 201,36 30,20 0,12 0,18 0,60 

Opad atmosferyczny 370,59 4780,67 129,71 

 

4,17 2,57 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 14837,25 1890,70 10,28 21,41 

Oczyszczalnie 14837,25 1890,70 10,28 21,41 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 129511,67 6938,75 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,362 30,943 

Ze źródeł punktowych 10,563 82,890 

Suma [g/m2rok] 11,925 113,833 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 55%. Udział gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną wynosi 28%, zaś łąk i pastwisk – 10%. Jednakże to grunty 

orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych 

w zlewni – jest to 63% azotu oraz 48% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział gruntów ornych jest jednak 

większy, w wielu miejscach dochodzą one bezpośrednio do jego brzegu. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, jednak 

ścieki są odprowadzane w zlewni jeziora.. 

Bezpośrednio nad jeziorem położone są wsie Pelnik i Worliny. Zgodnie z informacją Urzędu 

Gminy są one skanalizowane.  

Wzdłuż brzegów rozwija się indywidualna zabudowa letniskowa, występuje też sporo dzikich 

plaż i pomostów wędkarskich. 

W bezpośredniej bliskości brzegów jeziora biegną dwie drogi wojewódzkie.  
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, jednak odporne na wpływy z zewnątrz. 

Pozytywnym aspektem są ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak 

możliwości dostarczania materii do zbiornika. Duże zagrożenie stanowi obecność gruntów 

ornych w bezpośredniej bliskości jeziora, a także istnienie i rozwój zabudowy rekreacyjno-

wypoczynkowej, co powoduje zagrożenie ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-

ściekowej. Znaczna część ładunku miogenów powstających w zlewni pochodzi z oczyszczalni 

ścieków, jednak w większości położonych stosunkowo daleko od jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków dla oczyszczalni w Łęgutach. 

2) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

3) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

4) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

5) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

6) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni bezpośredniej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy letniskowej położonej 

nad jeziorem powinno przynieść efekty stosunkowo szybko. W połączeniu z pozostałymi 

zaproponowanymi działaniami można się spodziewać znaczącej poprawy stanu w okresie do 

10 lat. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. W pogłowiu ryb 

dominują płacie, leszcze, okonie, szczupaki. 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 – 

Dolina Pasłęki PLB280002 oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH280006 Rzeka 

Pasłęka. 
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Jezioro  ŁĘGUCKIE  

ID  30335 

ID hydrograficzne 561559  

 

Lokalizacja: 53º25’45”N, 20º08’43”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     61,31ha 

Głębokość maks.    22,7m 

Głębokość średnia    8,5m 

Objętość     5234tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  244,6km2 

Typ abiotyczny   6a 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Głębokie stratyfikowane jezioro przepływowe na rzece Pasłęce. W obrębie jeziora 

wyróżnić można dwa plosa: wschodnie, o głębokości 22,7 m, z przepływającą przez 

nie Pasłęką i zachodnie o głębokości 15,5m. Ujście Pasłęki znajduje się na północno 

wschodnim krańcu jeziora. Ponadto w południowej części wpływa do niego dopływ z jeziora 

Mielnik. Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora.  

Na rzece Pasłęce poniżej jeziora zlokalizowana jest elektrownia wodna w Łęguckim Młynie, 

która okresowo zmienia rzędną zwierciadła wody zbiornika. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 33,5 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 1,7 I-II 

% O2 w hypolimnionie  3,7 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 420 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,97 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,103 III-V 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 8,5 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,41 III 

Stratyfikacja wód (%) 37,8 I 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,1 I 

Wymiana wody (%) 850 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 46,7 III 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów 

ornych i innych 

terenów rolniczych 

III 

Średnia  2,3 

Kategoria II – jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu jeziora Łęguckiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1995 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny oraz fosfor ogólny. Wartości 

pozostałych parametrów fizyko-chemicznych mieściły się w granicach dopuszczalnych dla 

stanu dobrego. 

Jest to jezioro stratyfikowane, ulegające całkowitemu wymieszaniu w czasie trwania 

cyrkulacji. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii podatności na degradację – jezioro 

dość podatne na degradację. Negatywny wpływ mają tu przede wszystkim mały stosunek 

objętości jeziora do jego linii brzegowej, wymiana wody, duża wartość współczynnika 
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Schindlera oraz przeważający udział terenów rolniczych w zagospodarowaniu zlewni 

bezpośredniej. Zdecydowanie na korzyść oddziaływają tu stratyfikacja wód  oraz mały 

stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu. 

Zlewnia bezpośrednia jeziora ma średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika – grupa 2 wg Bajkiewicz-Grabowskiej. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

6573,77 59163,90 1972,13 30,00 66,96 50,52 

Lasy  11652,46 17478,69 1165,25 53,17 19,78 29,85 

Łąki  i pastwiska 2367,57 7102,70 473,51 10,80 8,04 12,13 

Środowiska podmokłe 43,15 64,72 4,31 0,20 0,07 0,11 

Ugory 1183,85 3551,56 236,77 5,40 4,02 6,07 

Zabudowa zwarta 33,56 201,36 30,20 0,15 0,23 0,77 

Opad atmosferyczny 61,31 790,88 21,46 

 

0,90 0,55 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 14837,25 1890,70 14,38 32,63 

Oczyszczalnie 14837,25 1890,70 14,38 32,63 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 103191,06 5794,34 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 6,367 144,113 

Ze źródeł punktowych 3,084 24,201 

Suma [g/m2rok] 9,451 168,314 

 

Większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 53%. Udział gruntów ornych 

z zabudową rozproszoną wynosi 30%, zaś łąk i pastwisk – 11%. Jednakże to grunty orne są 

odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – 

jest to 67% azotu oraz 50% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział intensywnie uprawianych gruntów 

ornych jest większy, jednak nie dochodzą one bezpośrednio do jego brzegu. 
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Wzdłuż brzegów nie leżą również żadne miejscowości, najbliższa wieś Łęguty położona jest 

nad rzeką Pasłęką kilkaset metrów powyżej jeziora. Do jeziora nie są bezpośrednio 

wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych, jednak oczyszczalnia w Łęgutach  

odprowadza ścieki do Pasłęki powyżej jeziora w ilości 23m3/dobę według pozwolenia 

wodnoprawnego. Ponadto w obsarze zlewni całkowitej jeziora są odprowadzane ścieki 

z oczyszczalni z Worytach oraz w Olsztynku, jednak w dość znacznej odległości od jeziora. 

Bezpośrednio nad brzegiem jeziora leży Ośrodek Wypoczynkowy Rady Ministrów 

w Łęguckim Młynie z kąpieliskiem, a także dwa niezorganizowane kąpieliska. Brak jest 

indywidualnej zabudowy rekreacyjnej. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację. Zlewnia ma średnie 

możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i zasilania jeziora. Największym zagrożeniem 

jest obecność intensywnie uprawianych gruntów ornych w pobliżu jeziora, a także położona 

nad Pasłęką powyżej jeziora wieś Łęguty. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków dla oczyszczalni w Łęgutach. 

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

3) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

4) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni bezpośredniej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu  

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. 

 

Inne informacje. 

Dno jeziora jest muliste, w płytkim litoralu zarośnięte roślinami wodnymi. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000 – 

Dolina Pasłęki PLB280002 oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH280006 Rzeka 

Pasłęka. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1448 

 

 

Jezioro  ŁOBY  

ID  30344 

ID hydrograficzne 5632661 

 

Lokalizacja: 53° 46' 8,029" N 20° 6' 58,286" E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     63,51ha 

Głębokość maks.    9,6 m 

Głębokość średnia    5 m 

Objętość     3349,9 tys.m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  3,5 km2 

Typ abiotyczny   6a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Łoby jest jeziorem przepływowym o długości ok. 1,8km i szerokości ok. 0,5 km, 

o niewielkiej zlewni całkowitej. Zasilane jest przez kilka niewielkich cieków bez nazwy. 

Wypływa z niego ciek o nazwie Dopływ z jez. Łoby, uchodzący do rzeki Morąg. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora ani w jego zlewni. W zlewni jeziora 

nie ma również ujęć wód podziemnych. 

Dno jeziora jest piaszczyste i piaszczysto-muliste. 
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2. Ocena jakościowa  

Brak danych do oceny stanu ekologicznego i jakości wód jeziora Łoby.  

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5,0 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,7 non 

Stratyfikacja wód (%) b.d. - 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) b.d. - 

Wymiana wody (%) b.d. - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,2 I 

Zagosp. zlewni bezp. <60% lasów,  

<60% gruntów ornych 

II 

Średnia  2,25 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

b.d. – brak danych 

 

3.Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

126,24 1136,17 37,87 36,00 67,51 52,68 

Lasy  115,84 173,76 11,58 33,03 10,33 16,11 

Łąki  i pastwiska 25,75 77,24 5,15 7,34 4,59 7,16 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 78,14 234,42 15,63 22,28 13,93 21,74 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 4,75 61,28 1,66 

 

3,64 2,31 

Punktowe źródła zanieczyszczeń     

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 1682,87 71,90 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,113 2,650 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,113 2,650 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 36% oraz lasy – ok. 33%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną 

większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 67% azotu oraz 53% fosforu.  

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział gruntów ornych i lasów jest 

podobny. Brzegi jeziora porasta, różnej szerokości pas roślinności szuwarowej z głównym 

udziałem trzciny. 

Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie - występuje dużo niewielkich kładek wędkarskich i kilka 

większych pomostów, plaże oraz kąpieliska. Wokół jeziora występuje indywidualna 

zabudowa letniskowa, nie ma natomiast ośrodków wypoczynkowych. 

Bezpośrednio nad jeziorem leży wieś Wynki, zgodnie z informacją Urzędu Gminy jest ona 

w całości skanalizowana. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

 

Ocena końcowa.  

Brak jest danych umożliwiających ocenę stanu oraz ocenę podatności na degradację 

jeziora Gamerskiego. Jednakże dostępne informacje pozwalają przypuszczać, iż nie osiąga 

ono stanu dobrego. Jest to eutroficzny zbiornik z okresowo występującymi zakwitami wody.  

Zagospodarowanie zlewni – duży udział terenów rolniczych jest zdecydowanie negatywnym 

czynnikiem wpływającym na stan jeziora 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy letniskowej w zlewni 

jeziora: 

a) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 
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Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Zakaz wycinki drzew w strefie buforowej. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Z uwagi na brak danych na temat obecnego stanu jeziora, trudno oszacować jest czas 

powrotu jeziora do dobrego stanu. 
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Jezioro  MARĄG 

ID  30346 

ID hydrograficzne 563239 

 

Lokalizacja: 53º50”37”N, 20º04’15”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     377,12ha 

Głębokość maks.    20,1m 

Głębokość średnia    7,9m 

Objętość     31616,4tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  54,2km2 

Typ abiotyczny   5a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Stratyfikowane jezioro o średniej głębokości. Zbiornik jest długi na około 5,5 km 

i szeroki na około 1,5 km. 

Marąg jest jeziorem przepływowym położonym na rzece o takiej samej nazwie. Do jeziora 

dopływają ponadto rzeki: Swojka oraz dopływ w Gubinach. Brak jest udokumentowanych 

poborów wody z jeziora. Na jeziorze znajduje się 5 wysp. Linia brzegowa w większości 

rozwinięta, brzegi przeważnie pagórkowate - niskie jedynie w części pd-wsch.  
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a [μg/l] 12,1 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość [m] 2,4 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0 - 

Przewodność w 20oC [μS/cm] 390 I-II 

Azot ogólny [mgN/l] 0,68 I-II 

Fosfor ogólny [mgP/l] 0,062 III-V 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia [m] 7,9 II 

V jez./L [tys.m3/m] 2,05 II 

Stratyfikacja wód [%] 10 III 

 P dno czynne/V epi. [m2/m3] 0,05 I 

Wymiana wody (%) 35 II 

Wsp. Schindlera [m2/m3] 1,7 I 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów III 

Średnia  2 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu jeziora Łęguckiego przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1999roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny oraz przezroczystość i fosfor ogólny. 

Wartości pozostałych parametrów fizyko-chemicznych mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii podatności na degradację – jezioro 

dość podatne na degradację. Negatywny wpływ mają tu przede wszystkim niewielka 

stratyfikacja wód oraz przeważający udział terenów rolniczych w zagospodarowaniu zlewni 

bezpośredniej. Zdecydowanie na korzyść oddziaływają tu niska wartość współczynnika 

Schindlera oraz mały stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
2677,06 24093,56 803,12 48,22 70,11 61,24 

Lasy  1456,32 2184,48 145,63 26,23 6,36 11,10 

Łąki  i pastwiska 477,70 1433,10 95,54 8,60 4,17 7,28 

Środowiska podmokłe 0,52 0,78 0,05 0,01 0,00 0,00 

Ugory 531,07 1593,22 106,21 9,57 4,64 8,10 

Zabudowa zwarta 32,17 193,04 28,96 0,58 0,56 2,21 

Opad atmosferyczny 377,12 4864,86 131,99 

 

14,16 10,06 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 972,36 97,24 2,75 6,90 

Oczyszczalnie 972,36 97,24 2,75 6,90 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 34363,05 1311,51 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,37 9,37 

Ze źródeł punktowych 0,01 0,05 

Suma [g/m2rok] 0,38 9,42 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 48% oraz lasy – ok. 26%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną 

większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 70% azotu oraz 61% fosforu.  

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest korzystniejsze – zwiększa 

się udział lasów i nieużytków, jednak udział gruntów ornych jest nadal wysoki. Rolę ochronną 

przed wpływami zlewni pełni występujące wzdłuż części brzegu trzcinowisko. 

Nad jeziorem położone są wsie: Ramoty, Kozia Góra oraz Gubity, jednak jedynie w Koziej 

Górze zabudowa dochodzi do brzegów jeziora. Miejscowości te są częściowo skanalizowane. 

Bezpośrednio do jeziora nie są odprowadzane ścieki, jednak niewielka ich ilość jest 

odprowadzana w zlewni jeziora. 

Jezioro wykorzystywane jest rekreacyjnie – zlokalizowane jest tu kąpielisko oraz plaże. 

Nie ma natomiast ośrodków wczasowych ani zabudowy letniskowej. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację. Zlewnia ma mały 

wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość dostarczania go 

do jeziora. Największym zagrożeniem jest obecność gruntów ornych w pobliżu jeziora, 

a także położone nad jeziorem wsie. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Budowa kanalizacji w miejscowościach położonych nad jeziorem. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

f) Konieczność przechowywania przez rolników, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, pasz soczystych na szczelnych 

podłożach, uniemożliwiających przedostawanie się soków kiszonkowych do wód 

lub do gruntu. 

g) W pasie o szerokości 50 m wokół jeziora nawozy mineralne w postaci stałej należy 

stosować wyłącznie ręcznie 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Budowa kanalizacji w miejscowościach położonych nad jeziorem powinna przynieść 

efekty stosunkowo szybko. W połączeniu z pozostałymi zaproponowanymi działaniami 

można się spodziewać znaczącej poprawy stanu w okresie ok. 10-15 lat. 
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Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. 

W 1997 r. odnotowano występowanie takich ryb jak: szczupak, leszcz, sandacz, płoć i okoń. 

Wyspa Lipowa to utworzony w 1968 r. rezerwat krajobrazowy i faunistyczny o pow. 5 ha. 

Na jeziorze znajduje się Wyspa Lipowa o pow. 5 ha, kóra w 1968 r. uzyskała status rezerwatu 

krajobrazowego i faunistycznego. 

W litoralu jeziora występują oczerety z przewagą trzciny i sitowiem, w roślinności 

elodeidowej dominuje moczarka i wywłócznik.  
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Jezioro  MILDZIE 

ID  30358 

ID hydrograficzne 564259 

 

Lokalizacja: 53º59’32” N, 20º03’53”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     109,29ha 

Głębokość maks.    19,4m 

Głębokość średnia    9,1m 

Objętość     10144,6tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  114,3km2 

Typ abiotyczny   6a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Jezioro przepływowe położone na rzece Naria. Ponadto do jeziora wpływają cieki: 

Dopływ z Książnica oraz Dopływ z jez. Wuksniki. Mildzie jest jeziorem stratyfikowanym o 

średniej głębokości. Jezioro jest podpiętrzone. Brak jest udokumentowanych poborów wody 

z jeziora. Brak jest również informacji o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i 

podziemnych w zlewni jeziora. Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Gminy w jeziorze w 

okresie roztopów występują wahania zwierciadła wody do 50cm. 

Dno jeziora jest piaszczyste, miejscami muliste, stromo schodzące w głąb zbiornika. 

Roślinność zanurzona bogato porasta dno do głębokości 5-8 m. Brzeg jest wysoki, 

a miejscami bardzo stromy. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 22 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 2,3 I-II 

% O2 w hypolimnionie  0 - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 350 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,94 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,061 I-II 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 9,1 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,99 III 

Stratyfikacja wód (%) 18,1 III 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,05 I 

Wymiana wody (%) 280 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 11,3 III 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów 

ornych 

III 

Średnia  2,6 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Mildzie przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 1998 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Wartości parametrów fizyko-

chemicznych mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii podatności na degradację – jezioro 

bardzo podatne na degradację. Wszystkie parametry oceny z wyjątkiem stosunku 

powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu oraz średniej głębokości mieszczą się 

w granicach III kategorii. 

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

6272,20 56449,83 1881,66 60,97 86,43 77,86 

Lasy  2718,99 4078,49 271,90 26,43 6,24 11,25 

Łąki  i pastwiska 399,23 1197,68 79,85 3,88 1,83 3,30 

Środowiska podmokłe 125,54 188,30 12,55 1,22 0,29 0,52 

Ugory 662,17 1986,50 132,43 6,44 3,04 5,48 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 109,29 1409,78 38,25 

 

2,16 1,58 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 972,36 97,24 1,47 3,87 

Oczyszczalnie 972,36 97,24 1,47 3,87 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 66282,95 2513,88 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 2,30 60,65 

Ze źródeł punktowych 0,09 0,89 

Suma [g/m2rok] 2,39 61,54 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 61%. Lasy zajmują ok. 26% powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne za 

zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanych w zlewni – jest to 86% azotu 

oraz 78% fosforu.  

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział gruntów ornych jest podobny, 

w wielu miejscach dochodzą one bezpośrednio do jego brzegu. Występują tu również łąki 

i ugory, natomiast brak jest lasów. Brzegi jeziora porośnięte są wąskim pasem roślinności 

szuwarowej, co stanowi pewną ochronę przed wpływami z zewnątrz. 

Bezpośrednio do jeziora nie są odprowadzane ścieki, jednak niewielka ich ilość jest 

odprowadzana w zlewni jeziora. 

Bezpośrednio nad jeziorem położone są miejscowości: miasto Miłakowo, wieś Warny. 

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy są one częściowo skanalizowane, zaś z pozostałych 

obszarów ścieki są wywożone na oczyszczalnię w Miłakowie. 
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W pobliżu południowego brzegu jeziora występuje rozproszona zabudowa letniskowa, 

z której również ścieki są wywożone na oczyszczalnię. 

Blisko jeziora przebiega droga wojewódzka.  

 

Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, bardzo podatne na degradację. 

Duże zagrożenie stanowi obecność gruntów ornych w bezpośredniej bliskości jeziora, a także 

istnienie i rozwój zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, co powoduje zagrożenie ze strony 

nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Budowa kanalizacji w miejscowościach położonych nad jeziorem. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

f) Konieczność przechowywania przez rolników, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, pasz soczystych na szczelnych 

podłożach, uniemożliwiających przedostawanie się soków kiszonkowych do wód 

lub do gruntu. 
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g) W pasie o szerokości 50 m wokół jeziora nawozy mineralne w postaci stałej należy 

stosować wyłącznie ręcznie 

h) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

i) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora.  

j) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora. 

k) Nakaz wykonywania zabiegów uprawowych w zlewniach bezpośrednich jezior/ 

zbiorników w kierunku równoległym do brzegów jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu.  

Zastosowanie zaproponowanych działań powinno przynieść skutek w stosunkowo 

krótkim czasie – ok. 5 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. Wędkarstwo 

(sielawa, płoć, okoń).  
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Jezioro  NARIE 

ID  30352 

ID hydrograficzne 564219 

 

Lokalizacja: 53º54’39”N, 20º01’12”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     1212,56ha 

Głębokość maks.    43,8m 

Głębokość średnia    10m 

Objętość     124607,7tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  88,7km2 

Typ abiotyczny   5a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro Narie to rynnowe jezioro przepływowe odwadniane w kierunku północnym 

rzeką Naria. Zasilane jest wodą z czterech małych sąsiednich jezior (Ponapry Duże i Małe, 

Czarne, Trędla) oraz z pól i źródlisk wypływających w wielu miejscach stromych i wysokich 

nadbrzeży.  

Zbocza rynny wznoszące się ponad wody jeziora są wyraźne i miejscami osiągają 40 m 

wysokości. Ma silnie rozwiniętą linię brzegową o długości około 50 km. Głębokość jeziora w 

kilku miejscach przekracza 40 m. Cno charakteryzuje się urozmaiconą konfiguracją - 

głębokimi rynnami i licznymi pagórkami, przy brzegach jest piaszczyste i muliste, miejscami 

kamieniste. Roślinność zanurzona występuje głównie na łagodnie wznoszących się 

wypłyceniach. 

Na jeziorze znajduje się 19 wysp. Rozciągłość jeziora z północy na południe wynosi prawie 10 

km, natomiast szerokość jest zmienna i waha się od 150 m w części północnej do ponad 3 km 

w części środkowej. 

Jezioro jest podpiętrzone. Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest 

również informacji o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni 

jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 17,3 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 3 I-II 

% O2 w hypolimnionie  18,1 - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 309 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,89 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,053 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 10 I 

V jez./L (tys.m3/m) 2,6 II 

Stratyfikacja wód (%) 29,9 II 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,07 I 

Wymiana wody (%) 20 I 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,7 I 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów 

ornych, ok. 25% lasów 

III 

Średnia  1,57 

Kategoria II – jezioro jest dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu dla jeziora Narie przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z Narie roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny. Wartości parametrów fizyko-

chemicznych mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii podatności na degradację – jezioro 

dość podatne na degradację. Wszystkie parametry oceny mieszczą się w granicach I lub II 

kategorii, z wyjątkiem zagospodarowania zlewni, w którym dominują grunty orne. 

Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. Jezioro objęte jest strefą ciszy, co oznacza, 

że nie wolno tam pływać używając silników spalinowych. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

4569,78 41128,02 1370,93 50,84 65,69 62,75 

Lasy  2390,59 3585,89 239,06 26,60 5,73 10,94 

Łąki  i pastwiska 294,02 882,05 58,80 3,27 1,41 2,69 

Środowiska podmokłe 125,54 188,30 12,55 1,40 0,30 0,57 

Ugory 395,43 1186,30 79,09 4,40 1,89 3,62 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 1212,56 15642,03 424,40 

 

24,98 19,42 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 972,36 97,24 1,53 4,26 

Oczyszczalnie 972,36 97,24 1,53 4,26 

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 62612,61 2184,83 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,180 5,164 

Ze źródeł punktowych 0,01 0,08 

Suma [g/m2rok] 0,19 5,24 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne z zabudową 

rozproszoną – ok. 51%. Lasy zajmują ok. 27% powierzchni. Grunty orne są odpowiedzialne za 

zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanego w zlewni – jest to 66% azotu 

oraz 63% fosforu.  

W 100m strefie bezpośrednio przylegającej do jeziora również dominują grunty orne, 

miejscami dochodzące niemal do brzegu jeziora. 

Nad jeziorem położonych jest kilka wsi: Wilnowo – 219 osób, Kretowiny – 69 osób, 

Bogaczewo – 413 osób, Niebrzydowo Wielkie – 187 osób, Gulbity – 163 osoby. Zgodnie 

z informacją z Urzędu Gminy Bogaczewo i Kretowiny są w całości, natomiast Wilnowo, 

Gulbity i Niebrzydowo Wielkie zostaną skanalizowane w tym roku, obecnie ścieki wywożone 

są do oczyszczalni ścieków w Jędrychówku, odprowadzającej ścieki poza zlewnią jeziora 

Narie. Bezpośrednio do jeziora nie są odprowadzane ścieki, jednak niewielka ich ilość jest 

odprowadzana w zlewni jeziora. 
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Wokół jeziora umiejscowione są ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, a także pole 

campingowe, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, rowerów i centrum handlowe 

na półwyspie kretowińskim.  

 

Ocena końcowa.  

Jezioro w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację. Zlewnia ma mały 

wpływ na uruchamianie ładunku obszarowego i niewielka możliwość dostarczania 

go do jeziora. Największym zagrożeniem jest obecność gruntów ornych w pobliżu jeziora, 

a także położone nad jeziorem nie skanalizowane wsie. Potencjalnym zagrożeniem jest 

również istnienie i rozwój zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, co powoduje zagrożenie 

ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Budowa kanalizacji w miejscowościach położonych nad jeziorem. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Konieczność posiadania przez hodowców, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, szczelnych płyt do przechowywania 

obornika, z których odcieki w całości są odprowadzane do szczelnych zbiorników. 

f) Konieczność przechowywania przez rolników, których gospodarstwa znajdują się w 

pasie o szerokości 100 m od brzegu jeziora, pasz soczystych na szczelnych 
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podłożach, uniemożliwiających przedostawanie się soków kiszonkowych do wód 

lub do gruntu. 

g) W pasie o szerokości 50 m wokół jeziora nawozy mineralne w postaci stałej należy 

stosować wyłącznie ręcznie. 

h) Zakaz wypasania zwierząt w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb oraz po 

połowie października. 

i) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu 

jeziora/zbiornika.  

j) Zakaz pojenia zwierząt bezpośrednio z jeziora/zbiornika. 

k) Nakaz wykonywania zabiegów uprawowych w zlewniach bezpośrednich jezior/ 

zbiorników w kierunku równoległym do brzegów jeziora.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Zastosowanie zaproponowanych działań powinno przynieść skutek w stosunkowo 

krótkim czasie – ok. 5 lat.  

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. 
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Jezioro  SARĄG 

ID  30332 

ID hydrograficzne 56139 

 

Lokalizacja: 53º41’32”N, 20º16’28”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     183,51ha 

Głębokość maks.    16,5m 

Głębokość średnia    6,9m 

Objętość     12570,4tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  176km2 

Typ abiotyczny   6a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Przepływowe jezioro na rzece Pasłęce. Zasilane jest również ciekami: Jemioła oraz 

Dopływ z Witułt. Dno jeziora jest piaszczyste, miejscami muliste, na wypłyceniach zarośnięte 

roślinnością podwodną. Linia brzegowa jest dość urozmaicona, zaś brzegi w większości 

strome. Ze środkowej części wschodniego brzegu wybiega w jezioro półwysep, wytwarzający 

dwie zatoki — północną i południową. Zgodnie informacją Leśnictwa Sarąg  w jeziorze 

występują wahania zwierciadła wody spowodowane podpiętrzaniem przez bobry. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1468 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 69,6 V 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 1,1 III-V 

% O2 w hypolimnionie  0,3 - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 376 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,44 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,123 III-V 

stan jeziora  zły 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 6,9 II 

V jez./L (tys.m3/m) 1,34 III 

Stratyfikacja wód (%) 9,8 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,09 I 

Wymiana wody (%) 260 III 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 14 II 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów  I 

Średnia  2,3 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

Ocenę stanu jeziora Sarąg przeprowadzono na podstawie danych monitoringowych 

z 2005roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj 

chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny oraz przezroczystość i fosfor ogólny. 

Wartości pozostałych parametrów fizyko-chemicznych mieściły się w granicach 

dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii podatności na degradację – jezioro 

dość podatne na degradację. Negatywny wpływ mają tu przede wszystkim niewielka 

stratyfikacja wód, stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej oraz wymiana wody. 

Zdecydowanie na korzyść oddziaływają tu niska wartość stosunku powierzchni dna czynnego 

go objętości epilimnionu oraz przewaga lasów w zagospodarowaniu zlewni. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

4634,49 41710,39 1390,35 27,58 62,60 46,74 

Lasy  8965,96 13448,95 896,60 53,35 20,19 30,14 

Łąki  i pastwiska 2143,90 6431,71 428,78 12,76 9,65 14,41 

Środowiska podmokłe 43,15 64,72 4,31 0,26 0,10 0,15 

Ugory 2367,22 64,23 160,24 4,77 3,61 5,39 

Zabudowa zwarta 9581,25 1277,50 30,20 0,20 0,30 1,02 

Opad atmosferyczny 9581,25 1277,50  

 

3,55 2,16 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0 12,57 30,04 

Oczyszczalnie   12,57 30,04 

Inne źródła 66628,02 2974,71   

Suma [kg/rok]   100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 1,62 36,31 

Ze źródeł punktowych 2,32 41,53 

Suma [g/m2rok] 3,94 77,84 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 53%. Udział gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną wynosi 28%, zaś łąk i pastwisk – 13%. Jednakże to grunty 

orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów produkowanego 

w zlewni – jest to 63% azotu oraz 47% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział lasów jest jeszcze większy – ponad 

80%.  Dodatkowo przed wpływami z zewnątrz jezioro chronione jest przez wąski pas trzcin. 

 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. 

Wprowadzne są jednak za pośrednictwem rzeki Jemiołki, do której odprowadzają 

oczyszczone ścieki 2 oczyszczalnie: oczyszczalnia w Guzowym Piecu – 29m3/dobę według 

pozwolenia wodnoprawnego, oraz oczyszczalnia w Olsztynku – ponad 4tys. m3/dobę według 

pozwolenia wodnoprawnego, jednak jej odległość od jeziora wynosi ok. 18 kilometrów. 
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W środkowej części południowego brzegu leży wieś Makruty – brak jest informacji 

o rozwiązaniu w niej gospodarki ściekowej. W pobliżu tego brzegu biegnie droga. 

Wokół jeziora występują pomosty, dzikie plaże i zejścia do wody. Nie ma natomiast 

zabudowy wypoczynkowej. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, dość podatne na degradację. Pozytywnym 

aspektem są ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości 

dostarczania materii do zbiornika.  Największym zagrożeniem dla stanu jeziora jest 

zabudowa wiejska dochodząca do brzegów jeziora. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Zaostrzenie warunków odprowadzania ścieków dla oczyszczalni w Guzowym Piecu. 

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Makrutach. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Zachowanie obecnej struktury użytkowania terenu w strefie buforowej, 

w szczególności zakaz wycinki drzew. 

5) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

6) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Pierwsze efekty powinny byś widoczne po krótkim czasie od wdrożenia działań 

związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem, ścieków. Po zastosowaniu pozostałych 

zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy stanu w okresie           

ok. 10-15 lat. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sandaczowego. 

Jezioro położone jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci                          

Natura2000 – Dolina Pasłęki PLB280002 oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

PLH280006 Rzeka Pasłęka. 

Jezioro (wraz z rzeką Pasłęką) jest rezerwatem przyrody - ostoją bobrów - Rezerwat Ostoja 

Bobrów na Rzece Pasłęce. 
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Jezioro  ŚWIĘTAJNO NATERSKIE 

ID  30339 

ID hydrograficzne 5621419 

 

Lokalizacja: 53º43’35”N, 20º22’05”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     72,80ha 

Głębokość maks.    9,7m 

Głębokość średnia    5m 

Objętość     3703,2tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  14,2km2 

Typ abiotyczny   6b  

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Jezioro przepływowe o średniej głębokości. Odwadniane jest Kanałem Siła do jeziora 

Wulpińskiego. Posiada 2 niewielkie dopływy: jeden uchodzący w północnej części i drugi 

dopływ od zachodu, mający źródła na północ od Sząbruka. Misa zbiornika ma kształt 

wydłużony z północnego wschodu na południowy zachód. Część południowa jest głębsza (ok. 

10m) a północna wypłycona do ok. 3m. 

Jest to nieduży płytki mulisty zbiornik, o słabo zróżnicowanej rzeźbie dna oraz łagodnie 

wzniesionych miejscami płaskich brzegach. Linia brzegowa regularna i mało rozwinięta. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 38,9 III 

Wsk. okrzemkowy b.d.  

ESMI b.d.  

Przezroczystość (m) 1,6 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 262 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 1,18 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,084 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 5 II 

V jez./L (tys.m3/m) 0,74 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,11 II 

Wymiana wody (%) 70 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 3,8 II 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów 

ornych (54%), 

 ok. 40% lasów 

II 

Średnia  2,57 

Kategoria III – jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu jeziora Świętajno Naterskie przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2008roku. Wszystkie oceniane parametry znalazły się w tym zakresie 

normy. Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii podatności na degradację – 

jezioro bardzo podatne na degradację. Negatywny wpływ mają tu przede wszystkim brak 

stratyfikacji wód oraz mały stosunek objętości jeziora do długości linii brzegowej. 
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3. Ocena zlewniowa  

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

410,08 3690,73 123,02 32,92 62,12 52,14 

Lasy  651,33 976,99 65,13 52,29 16,44 27,61 

Łąki  i pastwiska 62,96 188,89 12,59 5,05 3,18 5,34 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 48,52 145,57 9,70 3,90 2,45 4,11 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 72,80 939,11 25,48 

 

15,81 10,80 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 5941,29 235,93 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,324 8,161 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,324 8,161 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 52%. Udział gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną wynosi 33% zaś łąk i pastwisk – jedynie 5%. Jednakże to 

grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 62% azotu oraz 52% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora udział gruntów ornych jest jednak 

większy, w wielu miejscach niemal dochodzą one do jego brzegu. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

Bezpośrednio nad jeziorem położone są wsie Sząbruk i Naterki. Zgodnie z informacją Urzędu 

Gminy są one skanalizowane. Ponadto nad jeziorem leży 1 ośrodek wypoczynkowy, 3 

gospodarstwa agroturystyczne oraz liczne działki rekreacyjne i  3 kąpieliska. 
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Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, jednak odporne na wpływy z zewnątrz. 

Pozytywnym aspektem są małe możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i niewielkie 

możliwości dostarczania materii do zbiornika. Duże zagrożenie stanowi obecność gruntów 

ornych w bezpośredniej bliskości jeziora, a także istnienie i rozwój zabudowy rekreacyjno-

wypoczynkowej, co powoduje zagrożenie ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-

ściekowej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa kanalizacji na obszarach gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione. 

b) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych. 

2) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

3) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

4) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

5) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c)   Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy letniskowej położonej 

nad jeziorem powinno przynieść efekty stosunkowo szybko. W połączeniu z pozostałymi 

zaproponowanymi działaniami można się spodziewać znaczącej poprawy stanu w okresie ok. 

10-15 lat. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sandaczowego. 
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Jezioro  TAUTY 

ID  30362 

ID hydrograficzne 56786 

Lokalizacja: 54º10’20”N, 20º05’7”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     79,86ha 

Głębokość maks.    4,7m 

Głębokość średnia    2,2m 

Objętość     1878tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  3,6km2 

Typ abiotyczny   5b 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Polodowcowe jezioro przepływowe o niewielkiej głębokości. Z jeziora wypływa rzeka 

Taucki Potok, która uchodzi do Młyńskiej Strugi, dopływu rzeki Pasłęki. 

Jezioro jest okresowo podpiętrzane przez bobry. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 41,8 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 1 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 263 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,06 III-V 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,091 I-II 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 
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Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,2 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,38 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,45 non 

Wymiana wody (%) 50 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,9 I 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga lasów I 

Średnia  2,86 

Kategoria III – Jezioro bardzo podatne na degradację 

 

Najnowsze dane monitoringowe dla jeziora Tauty pochodzą z 2003 roku. Stan jeziora 

oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny 

badany parametr biologiczny, a także przezroczystość i azot ogólny. Wartości pozostałych 

parametrów fizyko-chemicznych mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii podatności na degradację – jezioro 

bardzo podatne na degradację. Zadecydowały tutaj wszystkie parametry z wyjątkiem 

współczynnika Schindlera oraz przewagi lasów w zagospodarowaniu zlewni bezpośredniej. 

 

3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

71,56 644,05 21,47 23,03 31,24 28,53 

Lasy  220,02 330,02 22,00 70,80 16,01 29,24 

Łąki  i pastwiska 19,18 57,55 3,84 6,17 2,79 5,10 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 79,86 1030,16 27,95 

 

49,96 37,14 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 2061,78 75,26 100 100 
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Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,094 2,582 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,094 2,582 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 71%. Udział gruntów 

ornych z zabudową rozproszoną wynosi 23% zaś łąk i pastwisk – jedynie 6%. Jednakże ze 

względu na dużą powierzchnię jeziora w stosunku do jego zlewni całkowitej za większość 

wprowadzanego ładunku miogenów odpowiedzialny jest opad atmosferyczny – 50% azotu 

oraz 37% fosforu. 

W 100m strefie bezpośrednio przyległej do jeziora przeważają lasy, stanowiące tu ok.70%.  

Nad jeziorem nie są położone żadne miejscowości, nie są też do niego odprowadzane ścieki. 

Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 

Jedynym bezpośrednim oddziaływaniem antropogenicznym są niezorganizowane kąpieliska. 

 

Ocena końcowa.  

Jezioro w stanie poniżej dobrego, nieodporne na wpływy z zewnątrz. Pozytywnym 

aspektem są wprawdzie małe możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i niewielkie 

możliwości dostarczania materii do zbiornika, jednakże jego podatność na degradację jest 

bardzo duża, ze względu na cechy morfometryczne.  Brak jest istotnych presji ze strony 

zlewni. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

  

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

1) Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora:Zachowanie obecnej 

struktury użytkowania terenu w strefie buforowej. 

2) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  
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d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

całkowitej jeziora. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz używania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych w 

odległości do 1000 m od brzegów jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Ze względu na dużą podatność na degradację wynikającą przede wszystkim z cech 

morfometrycznych jeziora, należy się spodziewać, iż zaproponowane działania przede 

wszystkim będą zapobiegać pogarszaniu się stanu jeziora. W zlewni jeziora nie 

zidentyfikowano oddziaływań, których zredukowanie bądź zlikwidowanie wpłynęłoby 

znacząco na poprawę jego stanu. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  TONKA 

ID  30361 

ID hydrograficzne 56661 

 

Lokalizacja: 54º02’15”N, 20º13’35”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     154,44ha 

Głębokość maks.    4,2m 

Głębokość średnia    2,3m 

Objętość     3701,6tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  8,3km 

Typ abiotyczny   6b 

 

 

1. Ocena hydrologiczna  

Odpływowe jezioro o owalnym kształcie, nieco wydłużonym z północnego wschodu 

na południowy zachód. Wypływa z niego rzeka Lubomińska Struga uchodząca do Drwęcy 

Warmińskiej. W północno-zachodniej części zbiornika leży niewielka wyspa. Brzegi jeziora są 

wysokie i dość strome, tylko w części północno-zachodniej odcinkami płaskie. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 36,7 III 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 0,7 III-V 

O2 nad dnem [mgO2/l] - - 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 301 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 2,930 III-V 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,064 I-II 

stan jeziora  umiarkowany 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 2,3 non 

V jez./L (tys.m3/m) 0,61 non 

Stratyfikacja wód (%) 0 non 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,44 non 

Wymiana wody (%) 50 II 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 2,2 II 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów 

ornych 

II 

Średnia  3,14 

Kategoria III – Jezioro jest bardzo podatne na degradację 

 

 

Najnowsze dane monitoringowe dla jeziora Tonka pochodzą z 2003 roku. Stan jeziora 

oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny 

badany parametr biologiczny, a także przezroczystość i azot ogólny. Wartości pozostałych 

parametrów fizyko-chemicznych mieściły się w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do III kategorii podatności na degradację – jezioro 

bardzo podatne na degradację. Zadecydowały tutaj wszystkie parametry z wyjątkiem 

wymiany wody, współczynnika Schindlera oraz zagospodarowania zlewni bezpośredniej. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

415,81 3742,31 124,74 67,63 60,64 59,99 

Lasy  103,99 155,98 10,40 16,91 2,53 5,00 

Łąki  i pastwiska 90,53 271,60 18,11 14,72 4,40 8,71 

Środowiska podmokłe 2,74 4,11 0,27 0,45 0,07 0,13 

Ugory 1,75 5,25 0,35 0,28 0,09 0,17 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 154,44 1992,30 54,05 

 

32,28 26,00 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 6171,55 207,93 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,135 3,996 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,135 3,996 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne – ok. 68% oraz lasy – 

ok. 17%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 61% azotu oraz 60% fosforu.  

Jednak w 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest korzystniejsze – ok. 

62% to lasy, zaś 24% zajmują grunty orne. Pas leśny rozciąga się wzdłuż prawie całej linii 

brzegowej pełniąc rolę ochronną przed wpływami z zewnątrz. 

W pobliżu zachodniego brzegu jeziora znajduje się wieś Biała Wola, jednak brak jest 

informacji na  temat stopnia jej skanalizowania. Bezpośrednio do jeziora nie są 

odprowadzane ścieki. Brak jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Ocena końcowa.  

Jezioro w stanie poniżej dobrego, nieodporne na wpływy z zewnątrz. Pozytywnym 

aspektem są wprawdzie małe możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i niewielkie 

możliwości dostarczania materii do zbiornika, jednakże jego podatność na degradację jest 

bardzo duża, ze względu na cechy morfometryczne.  

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Białej Woli. 

Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora (Załącznik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

e) Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych na gruntach ornych w zlewni 

całkowitej jeziora. 

f) Zakaz stadnego wypasania zwierzą gospodarskich w pasie 100 m od brzegu jeziora. 

g) Zakaz używania sprzętu agrolotniczego do przeprowadzania zabiegów rolniczych w 

odległości do 1000 m od brzegów jeziora. 

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Po zastosowaniu zaproponowanych działań można się spodziewać znaczącej poprawy 

stanu w okresie ok. 10-15 lat. 

  

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu linowo-szczupakowego. 
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Jezioro  WUKŚNIKI 

ID  30359 

ID hydrograficzne 5642541 

 

Lokalizacja: 53º58’13”N, 20º05’51”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     118,86ha 

Głębokość maks.    68m 

Głębokość średnia    23,4m 

Objętość     27398,9tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  4,8km2 

Typ abiotyczny   5a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Bardzo głębokie, stratyfikowane jezioro odpływowe. Nie ma istotnych dopływów wód 

powierzchniowych. Odpływ wód następuje ku północnemu zachodowi, ciekiem o nazwie 

Dopływ z jez. Wukśniki do jeziora Mildzie. 

Dno jeziora jest piaszczyste, miejscami muliste, stromo schodzące w głąb zbiornika. 

Roślinność zanurzona bogato porasta dno do głębokości 5-8 m. Brzeg jest wysoki, 

a miejscami stromy.  

Jezioro jest podpiętrzone przepustozastawką. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy wahania 

poziomu zwierciadła wody spowodowane roztopami dochodzą do 50cm. 

Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. Brak jest również informacji 

o ujęciach wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w zlewni jeziora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1486 

 

 

2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 13,7 II 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 2,6 I-II 

% O2 w hypolimnionie  54 I-II 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 274 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,695 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,033 I-II 

stan jeziora  dobry 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 23,4 I 

V jez./L (tys.m3/m) 4,98 I 

Stratyfikacja wód (%) 56,7 I 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,03 I 

Wymiana wody (%) 4 I 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 0,2 I 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów 

ornych 

III 

Średnia  1,29 

Kategoria I – Jezioro odporne na wpływy z zewnątrz 

 

Najnowsze dane monitoringowe dla jeziora Wukśniki pochodzą z 2007 roku. Stan jeziora 

oceniono jako dobry. Wszystkie oceniane parametry mieszczą się w granicach tego stanu. 

 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do I kategorii – jezioro odporne na wpływy 

z zewnątrz. Jedynym negatywnym czynnikiem jest tu zagospodarowanie zlewni 

bezpośredniej, gdzie dominują grunty orne. 

 

Jezioro Wuksniki jest obszarem specjalnej ochrony siedlisk w ramach sieci NATURA2000 – 

kod obszaru: PLH28_12. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie  pow. [ha]  N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie rozproszonej 
293,05 2637,45 87,92 86,47 62,21 65,56 

Lasy  45,87 68,80 4,59 13,53 1,62 3,42 

Łąki  i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zabudowa zwarta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opad atmosferyczny 118,86 1533,33 41,60 

 

36,94 31,72 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 4239,58 134,10 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,113 3,567 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,113 3,567 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują grunty orne – ok. 86% zaś lasy to 

tylko ok. 17%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 62% azotu oraz 66% fosforu.  

W 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest nieco korzystniejsze – 

wprawdzie jest tu również wysoki udział terenów rolniczych, jednak wzdłuż jeziora ciągnie 

się wąski pas zadrzewień. Ponadto brzeg jest porośnięty wąskim pasem roślinności 

szuwarowej. 

Bezpośrednio nad jeziorem nie leżą żadne miejscowości - najbliższa wieś – Mysłaki (na 

północy) znajduje się w odległości około 1 km od jeziora. Nie jest ona jednak skanalizowana. 

Jezioro nie odbiera ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Brak jest również zrzutów 

punktowych w zlewni jeziora. Jest w niewielkim stopniu wykorzystywane rekreacyjnie - nad 

jeziorem znajduje się kąpielisko z pomostem. Istniejący niegdyś ośrodek wypoczynkowy jest 

obecnie nieczynny. 
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Zgodnie ze standardowym formularzem danych dla obszaru Natura2000 głównymi 

zagrożeniami dla jeziora są: źle funkcjonująca kanalizacja ścieków w zlewni, intensyfikacja 

rolnictwa i hodowli zwierząt w zlewni jeziora oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej 

wokół jeziora. 

 

Ocena końcowa.  

Jezioro w stanie dobrym, odporne na wpływy z zewnątrz. Zlewnia bezpośrednia 

jeziora ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego i brak możliwości 

dostarczania materii do zbiornika. Słabą stroną jest przede wszystkim duży udział terenów 

rolniczych w zlewni jeziora. Potencjalne zagrożenie stanowi rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej. 

 

4. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

Nie dotyczy. 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Mysłaki: 

a) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 

ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń  o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej gdzie pola uprawne dochodzą do brzegów jeziora/ zbiornika. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni bezpośredniej jeziora, w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni jeziora/zbiornika. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  
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5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 

 

Inne informacje. Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. 
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Jezioro  WULPIŃSKIE 

ID  30340 

ID hydrograficzne 56219 

 

Lokalizacja: 52º42’27”N, 20º21’55”E 

Jezioro zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), w obszarze RZGW Gdańsk. Pod względem 

administracyjnym jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Dane morfometryczne i zlewniowe:  

Powierzchnia     699,91ha 

Głębokość maks.    54,6m 

Głębokość średnia    10,9m 

Objętość     76990,3tys m3 

Powierzchnia zlewni całkowitej  82,8km2 

Typ abiotyczny   5a 

 

 

1. Ocena hydrologiczna. 

Przepływowe jezioro pochodzenia morenowego, powstało w wyniku ostatniego, 

zlodowacenia - bałtyckiego poprzez działanie jęzora mazurskiego lodowca. Składa się 

z dwóch akwenów, rozdzielonych wrzynającym się głęboko półwyspem Szyla. 

W części wschodniej leży 7 wysp. Do jeziora dopływają 3 niewielkie cieki: Kanał Sząbruk, 

Dopływ z Tomaszkowa i Dopływ spod Stawigudy. Z zachodniej strony z jeziora wypływa rzeka 

Giłwa - dopływ Pasłęki. Brzegi jeziora w części wschodniej są płaskie, w zachodniej zaś dość 

wysokie, pagórkowate. Brak jest udokumentowanych poborów wody z jeziora. 
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2. Ocena jakościowa  

Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

  Wartość  Klasa 

Chlorofil-a (μg/l) 14,7 IV 

Wsk. okrzemkowy b.d. b.d. 

ESMI b.d. b.d. 

Przezroczystość (m) 2,4 III-V 

% O2 w hypolimnionie  13,8 III-V 

Przewodność w 20oC (μS/cm) 326 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 0,81 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,095 III-V 

stan jeziora  słaby 

b.d. – brak danych 

 

Podatność na degradację 

Ocena jeziora - podatność na degradację wg. SOJJ 

Gł. średnia (m) 10,9 I 

V jez./L (tys.m3/m) 3,17 II 

Stratyfikacja wód (%) 31,3 II 

 P dno czynne/V epi. (m2/m3) 0,06 I 

Wymiana wody (%) 20 I 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 1,1 I 

Zagosp. zlewni bezp. przewaga gruntów 

ornych 

III 

Średnia  1,57 

Kategoria II – Jezioro dość podatne na degradację 

 

 

Ocenę stanu dla jeziora Wulpińskiego przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringowych z 2001 roku. Stan jeziora oceniono jako poniżej dobrego. Decydującym 

parametrem był tutaj chlorofil „a”, jako jedyny badany parametr biologiczny, ale także 

parametry fizyko-chemiczne. Jedynie wartości przewodności i azotu ogólnego mieściły się 

w granicach dopuszczalnych dla stanu dobrego. 

Zgodnie z SOJJ jezioro zakwalifikowano do II kategorii – jezioro dość podatne na degradację. 

Prawie szystkie parametru mieszczą się w granicach I lub II kategorii, za wyjątkiem 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej, gdzie przeważają grunty orne. 

Jezioro objęte jest strefą ciszy, co oznacza, że nie można na nim pływać sprzętem 

napędzanym silnikiem. 
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3. Ocena zlewniowa  

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok) powstające w zlewni zależności od sposobu jej 

użytkowania oraz dostające się do jeziora z opadem i z punktowych źródeł zanieczyszczeń 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny 

o zabudowie 

rozproszonej 

2886,92 25982,29 866,08 36,14 60,41 52,60 

Lasy  3475,11 5212,67 347,51 43,51 12,12 21,11 

Łąki  i pastwiska 564,56 1693,67 112,91 7,07 3,94 6,86 

Środowiska podmokłe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ugory 357,22 1071,65 71,44 4,47 2,49 4,34 

Zabudowa zwarta 4,04 24,21 3,63 0,05 0,06 0,22 

Opad atmosferyczny 699,91 9028,82 244,97 

 

86,54 81,96 

Punktowe źródła zanieczyszczeń 0 0   

Oczyszczalnie 0 0   

Inne źródła 0 0   

Suma [kg/rok] 43013,31 1646,54 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie jeziora ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P N 

Ze źródeł przestrzennych 0,235 6,146 

Ze źródeł punktowych 0 0 

Suma [g/m2rok] 0,235 6,146 

 

Zdecydowaną większość zlewni całkowitej jeziora zajmują lasy – ok. 43% oraz grunty orne – 

ok. 36%. Grunty orne są odpowiedzialne za zdecydowaną większość ładunku biogenów 

produkowanych w zlewni – jest to 60% azotu oraz 53% fosforu.  

Jednak w 100m strefie buforowej jeziora zagospodarowanie terenu jest znacznie mniej 

korzystne – dominują tu grunty orne, zaś lasów jest zaledwie kilka procent.. Pas leśny 

rozciąga się wzdłuż prawie całej linii brzegowej pełniąc rolę ochronną przed wpływami 

z zewnątrz. 

Nad jeziorem położone są wsie: Dorotowo, Tomaszkowo, Majdy, Kręsk. Zgodnie z informacją 

Urzędu gminy wszystkie są skanalizowane. Jednak zabudowa wsi dochodzi w wielu miejscach 

bardzo blisko brzegu jeziora. 

Do jeziora nie są bezpośrednio wprowadzane zanieczyszczenia ze źródeł punktowych. Brak 

jest również zrzutów punktowych w zlewni jeziora. 
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Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjne – są tu kąpieliska niestrzeżone oraz wypożyczalnie 

sprzętu wodnego, a także zabudowa letniskowa dochodząca bezpośrednio do brzegu jeziora. 

 

Ocena końcowa. 

Jezioro w stanie poniżej dobrego, nieodporne na wpływy z zewnątrz. Ponadto jego 

zlewnia ma pewne - średnie możliwości uruchamiania ładunku obszarowego dostarczania go 

do zbiornika. 

Niekorzystnym czynnikiem dla stanu jeziora jest przede wszystkim duży udział gruntów 

ornym w obszarze jego zlewni bezpośredniej. 

Ponadto  zagrożeniem jest zabudowa mieszkalna w bezpośredniej bliskości brzegu, a także 

rozwój rekreacji - co powoduje zagrożenie ze strony nieuporządkowanej gospodarki wodno-

ściekowej. 

 

4.Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne. 

1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jeziora: 

a) Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 

wywozu ścieków, 

b) Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

c)     Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych 

oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i 

osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni. 

   Nie ma konieczności prowadzenia działań rekultywacyjnych. 

 

Wskazania koniecznych do wprowadzenia warunków do korzystania z wód. 

Ograniczenia wskazane do wprowadzenia w zlewni jeziora: 

1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź zmiana 

w istniejącym mpzp, uniemożliwiająca rekreacyjną zabudowę w strefie buforowej 100 

m od jeziora. 

2) Założenie pasa zadrzewień lub zakrzaczeń o szerokości ok. 15 m na odcinkach linii 

brzegowej, gdzie brak jest takiej izolacji. 

3) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych na obszarach 

użytkowanych rolniczo w zlewni całkowitej jeziora (ZAłączik 1), w szczególności: 

a) Zakaz stosowania nawożenia gnojowicą terenów w obrębie zlewni całkowitej 

jeziora. 

b) Zakaz  lokalizowania nowych zakładów, czy gospodarstw bezściółkowego chowu lub 

hodowli zwierząt w zlewni całkowitej jeziora. 

c) Obornik należy stosować wczesną wiosną. Dopuszczalne jest wywożenie obornika 

na pola późną jesienią pod warunkiem jego natychmiastowego przyorania.  



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1494 

 

d) Nawozy mineralne azotowe należy stosować bezpośrednio przed maksymalnym 

zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe.  

 

5. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy letniskowej położonej 

nad jeziorem powinno przynieść efekty stosunkowo szybko. W połączeniu z pozostałymi 

zaproponowanymi działaniami można się spodziewać znaczącej poprawy stanu w okresie ok. 

10-15 lat. 

 

Inne informacje. 

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu sielawowego. 



Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w 
użytkowaniu ich zlewni”, MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska 

 
1495 

 

 

Zbiornik PIERZCHAŁY  

ID  40080 

ID hydrograficzne - 56939 

 

1. Położenie zbiornika 

Zbiornik zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Dolnej Wisły, 

zlewni bilansowej Pasłęki i Baudy (GD14), bezpośrednio na rzece Pasłęce, w obszarze RZGW 

Gdańsk. Pod względem administracyjnym zbiornik położony jest w województwie 

warmińsko-mazurskim.  

 

2. Główne informacje o zbiorniku 

Zbiornik retencyjny z zaporą ziemną jak i pozostałe obiekty stopnia wodnego 

Pierzchały wybudowano w latach 1913-1916 do celów energetycznych Elektrowni Wodnej 

Pierzchały. Pełniącym obowiązki wynikające z prowadzenia działalności dotyczącej 

elektrowni wodnej jest Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o. 

 

3. Charakterystyka hydromorfologiczna zbiornika 

Zbiornik powstał w wyniku przegrodzenia zaporą ziemną koryta rzeki Pasłęki w 22 km 

od jej ujścia do Zalewu Wiślanego, otrzymano w ten sposób zbiornik zaporowy 

o maksymalnej rzędnej piętrzenia 20 m n.p.m.. Ten przepływowy zbiornik retencyjny 

charakteryzują następujące wartości: powierzchnia w normalnych warunkach – 194 ha, 

objętość w normalnych warunkach – 7,5 mln m3, długość linii brzegowej – 21,9 km, 

powierzchnia zlewni całkowitej -  2099,3 km2. 

 

4. Ocena stanu zbiornika 

Monitoring zbiornika prowadzony był w roku 1999 w trzech punktach pomiarowo -

kontrolnych (ppk). 
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Stan ekologiczny 

Stan ekologiczny  zbiornika wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.) 

Rok 1999 st 1 1999 st 2 1999 st 3 

Chlorofil-a (µg/l)  Wartość  Klasa  Wartość  Klasa  Wartość  Klasa 

Przezroczystość (m) 19,6 II 32,5 III 20,9 II 

Przewodność w 20oC (µS/cm) 1,1 I-II 1,1 I-II 1,5 I-II 

Średnie nasycenie 

hypolimnionu tlenem  
360 I-II 345 I-II 355 I-II 

Azot ogólny (mgN/l) 7,4 I-II 6,5 I-II 4 I-II 

Fosfor ogólny (mgP/l) 2,19 I-II 1,73 I-II 1,55 I-II 

Chlorofil-a (µg/l) 0,21 >II 0,19 >II 0,18 >II 

Stan zbiornika Dobry Umiarkowany Dobry 

 

Stan chemiczny 

Stan chemiczny JCWP- Zb. Pierzchały w latach: 2007 i 2008 r. nie był oceniany z uwagi 

na brak monitoringu w odpowiednim zakresie. 

 

Podatność na degradację 

Ocena zbiornika - podatność na degradację wg SOJJ 

Gł. Średnia (m) 3,84 3 

V jez./L (tys.m3/m) 0,3 4 

Wymiana wody (%) - - 

Wsp. Schindlera (m2/m3) 282 4 

Zagosp. zlewni bezp. >60% lasów 1 

Średnia  3 

Kategoria III – Zbiornik jest bardzo podatny na degradację 

 

 

Ocena zlewni pod kątem dostarczania materii wg Bajkiewicz-Grabowskiej 

Wsp. Jeziora/ zbiornika (wsp. Ohlego) 8,6 0 

Typ bilansowy przepływowy 3 

Użytkowanie zlewni Rolniczo-leśna 0 

Średnia  1 

Grupa 1 – Zlewnia ma ograniczone możliwości uruchamiania ładunku obszarowego 

i brak możliwości dostarczania materii do zbiornika 
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Wyniki monitoringu wód zbiornika Pierzchały w 1999 roku wskazywały na stan 

dobry/umiarkowany. Na podstawie wskaźników morfometrycznych oszacowano podatność 

zbiornika na degradację oraz wpływ zlewni na uruchamianie ładunku zanieczyszczeń. 

Zbiornik jest bardzo podatny na degradację o zlewni charakteryzującej się ograniczoną 

możliwością uruchamiania ładunku i brakiem możliwości dostarczania go do zbiornika. 

 

5.Ocena zlewniowa i występujące presje 

 

UWAGA!!! Ładunki N i P określone na podstawie poniższych analiz, są ładunkami powstającymi 

w zlewni zbiornika, a nie dostającymi się do zbiornika.   

 

Ładunki azotu (kgN/rok) i fosforu (kgP/rok): 

� powstające w zlewni całkowitej w zależności od sposobu jej użytkowania (źródła 

obszarowe)  

� dostające się do zbiornika z opadem 

� z punktowych źródeł zanieczyszczeń odprowadzane bezpośrednio do zbiornika. 

 

Spływ powierzchniowy 

Użytkowanie pow. [ha] N P % pow. % N % P 

Grunty orne i tereny o 

zabudowie rozproszonej 
109946,56 989519,05 32983,97 52,4 84 72 

Lasy  66638,77 99958,15 6663,88 31,8 8 15 

Łąki  i pastwiska 16109,82 48329,46 3221,96 7,7 4 7 

Środowiska podmokłe 444,00 666,0 44,4 0,2 0,1 0,1 

Ugory 11709,76 35129,29 2341,95 5,6 3,0 5,1 

Zabudowa zwarta 278,96 1 673,78 251,07 0,1 0,1 0,6 

Opad atmosferyczny 193,83 2500,40 67,84 

 

0,2 0,1 

Punktowe źródła zanieczyszczeń         

Oczyszczalnie - zrzuty do zbiornika 0,00 0,00 0 0 

Inne źródła - zrzuty do zbiornika - - - - 

Suma [kg/rok] 1177776 45575 100 100 

 

Zewnętrzne obciążenie zbiornika ładunkami azotu i fosforu [g/m2rok] 

Ładunek P  N 

Ze źródeł przestrzennych  23,51 607,64 

Ze źródeł punktowych – jedynie 

zrzuty bezpośrednie do zbiornika 
0,00 0,00 

Suma [g/m2rok] 23,51 607,64 
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Wartości zawarte w powyższej tabeli dot. źródeł obszarowych, z uwagi na bardzo dużą 

zlewnię zbiornika (2099,3 km2) przyjmują znaczne wartości, w praktyce jednak należy 

uwzględnić, iż są to ładunki wytworzone w zlewni całkowitej, z których tylko pewna część 

trafia do zbiornika.   

W zagospodarowaniu zlewni całkowitej zbiornika przeważa udział gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej (52,4%), znaczący jest również udział terenów leśnych (31,8%). 

Największa ilość N i P generowana przez zlewnię pochodzi z gruntów ornych i terenów 

o zabudowie rozproszonej (84% N i 72% P) oraz z terenów leśnych (8% N i 15% P). W całej 

zlewni udział terenów o zabudowie zwartej jest niewielki i wynosi 0,1%. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika (bufor 100 m) występują głównie tereny leśne. 

Do zbiornika nie odprowadza się żadnych ścieków, natomiast w całej zlewni jest wiele 

zrzutów, których nie uwzględniano ze względu na przyjętą metodykę obliczania ładunków 

N i P, dla zbiorników o zlewni całkowitej większej niż 2000 km2. 

W zlewni całkowitej zbiornika zlokalizowane są 53 ujęcia wód powierzchniowych oraz 

82 ujęcia wód podziemnych. 

W zlewni zbiornika Pierzchały występują ekosystemy od wód zależne, tj. mokradła 

na glebach mineralnych oraz torfowiska niskie i wysokie. Ekosystemy te zostały określone 

jako zagrożone w różnym stopniu, głównie ze strony urbanizacji obszaru oraz intensywnej 

gospodarki użytkami zielonymi. 

Na terenie zlewni wyznaczone zostały następujące obszary Natura 2000: OSO – Dolina 

Pasłęki, Ostoja Warmińska; SOO – Rzeka Pałęka; proponowane – Rzeka Pasłęka, Karszuny, 

Jonkowo- Warkały. 

 

Ocena końcowa (podsumowująca): 

Stan wód Zbiornika Pierzchały w roku 1999 na podstawie elementów biologicznych, 

które zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną są podstawowym wskaźnikiem stanu 

ekologicznego wód, można określić jako dobry/umiarkowany. W zakresie wskaźników fizyko-

chemicznych jakości wody, stanowiących element wspomagający w ocenie stanu 

ekologicznego, odnotowuje się przekroczenia wartości granicznej fosforu dla stanu dobrego.  

Planowane w Programie wodno- środowiskowym kraju, w odniesieniu do zlewni zbiornika 

działania związane z porządkowaniem zagadnień związanych z gospodarką ściekową gmin, 

powinny spowodować poprawę stanu cieku zasilającego zbiornik. 

Zbiornik należy go uznać za niezagrożony degradacją. 

 

6. Określenie działań naprawczych dla poprawy stanu – głównie działania rekultywacyjne 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia działań rekultywacyjnych, jednak celowym byłoby 

przeprowadzenie okresowo ponownych badań monitoringowych zbiornika. 
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7. Wskazanie koniecznych do wprowadzenia warunków korzystania z wód. 

Nie ma wskazań dla wprowadzenia warunków korzystania z wód. 
 

8. Oszacowanie minimalnego czasu powrotu zbiornika do dobrego stanu. 

Nie dotyczy. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


