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PRZESTRZEŃ PRZYWODNA JAKO OBSZAR SZCZEGÓLNEGO 
UŻYTKOWANIA NA PRZYKŁADZIE JEZIORA DŁUGIEGO W 

OLSZTYNIE

Kształtowanie przestrzeni na terenach cennych ekologicznie
Szczytno, 4-5 września 2014 r.

Andrzej Nowak, Jacek Kil - Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej

Michał Łopata, Renata Brzozowska, Jolanta Grochowska - Katedra Inżynierii Ochrony Wód

Nieodpowiedni stan i jakość zasobów wodnych ogranicza lub uniemożliwia 
realizowanie ważnych funkcji gospodarczych, społecznych i 
ekologicznych zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich, a w 
szczególności:

- zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu i rolnictwa,
- turystyki krajoznawczej,
- miejsca wypoczynku i uprawiania sportów wodnych,
- potencjalnych źródeł energii,
- pełnienia drogi dla żeglugi śródlądowej,
- tworzenia korytarzy ekologicznych, niezbędnych dla wędrówek awiofauny 

i ichtiofauny, powiązanych w sieci regionalne.
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Sfera regulacyjna gospodarki przestrzennej wpływająca na stan 
zasobów wodnych kraju (Kołodziejski, 1991):

- polityka przestrzenna, 
- planowanie przestrzenne,
- mechanizm podejmowania decyzji przestrzennych.

Zasoby wodne Polski należą do najniższych w Europie.

 1580 m3/rok  - Polska
 4560 m3/rok  - Europa
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Woda

- warunkuje sposób wykorzystania i zagospodarowania 
przestrzeni,

- sama jako zasób i element przestrzeni może być 
zagospodarowywana i wykorzystywana.

Sposób zagospodarowania zbiornika wodnego i przestrzeni przywodnej

- zagospodarowanie rekreacyjne,
- zagospodarowanie mieszkaniowe,
- zagospodarowanie leśne,
- zagospodarowanie rolnicze,
- zagospodarowanie komunikacyjne,
-zagospodarowanie przemysłowe,

usługowe, składowe
- zagospodarowanie ochronne jeziora

- zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe,
- zagospodarowanie rybackie,
- funkcja ekologiczna,
-zagospodarowanie związane z celami

naukowymi i badawczymi,
- zagospodarowanie komunikacyjne,
- mała retencja,
- zagospodarowanie związane z energetyką

Tereny sąsiadujące ze zbiornikiem 
wodnym

Zbiornik wodny

Sposoby zagospodarowania zbiornika 
wodnego i terenów sąsiadujących
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Ustawa z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 145) wprowadzając zasady 
gospodarowania wodami, wprowadziła także szereg ograniczeń w gospodarowaniu 
nieruchomościami. 

Ograniczenia te odnoszą się głównie do nieruchomości leżących w bezpośrednim sąsiedztwie 
wody (w tak zwanej strefie przywodnej), lub na terenie oddalonym od wody, ale który może 
mieć wpływ na stan czystości wody (Cymerman, 2013). 

W odniesieniu do nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych Ustawa 
wprowadza szczególne ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomości. W myśl 
Ustawy zabrania się grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii 
brzegu a także uniemożliwiania lub zakazywania przechodzenia przez ten obszar. 

 Możliwe jest także odprowadzanie ścieków do jezior i ich dopływów, ale w 
sposób nie mający wpływu na obecny stan biocenozy, zapach, mętność i barwę 
wody a także nie powodujący powstawania osadów i piany. Wymagania 
szczegółowe, jakim powinny odpowiadać odprowadzane nieczystości, zawarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego.
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Wpływ na jakość wody w danym zbiorniku wodnym, mają:

- jakość i ilość wód spływających do niego ze zlewni
- ukształtowanie powierzchni zlewni,
- gleby w otoczeniu zbiornika wodnego,
- sposób zagospodarowania i użytkowania terenu.

 Jedną z form ochrony przestrzeni przywodnej jest opracowanie dokumentacji 
planistycznych i realizacji ich ustaleń w przestrzeni. Z punktu widzenia wymagań 
ochrony przestrzeni przywodnej, najistotniejszą rolę pełni planowanie 
przestrzenne na poziomie gminy. Opracowania dotyczące poziomu 
lokalnego z jednej strony są najbardziej szczegółowe, z drugiej natomiast 
uwzględniają zasady i regulacje zawarte w dokumentach o charakterze 
ponadlokalnym. Istotą planowania przestrzennego jest optymalne użytkowanie 
przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów przyrodniczych. Jednym 
z takich dokumentów jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Dokument ten nie stanowi aktu prawa miejscowego, ale 
ustalenia w nim zawarte są wiążące dla organów gminy w podejmowanych 
dalszych pracach planistycznych (przy sporządzaniu mpzp). Zapisy zawarte w 
studium pełnią rolę informacyjną, nie określają natomiast żadnych zakazów i 
nakazów dotyczących kształtowania przestrzeni przywodnej. Mimo to, studium 

wskazuje elementy wpływające na sposób zagospodarowania przestrzeni.



2014-09-18

6

Aktem stanowiącym prawo miejscowe w gminie i zarazem narzędzie realizacji 

polityki przestrzennej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia zawarte w mpzp w istotny sposób mogą wpływać na kształtowanie 
przestrzeni przywodnej, wpływając na wykonywanie prawa własności i mogą to 
być np. zakaz zabudowy, zachowanie istniejącego drzewostanu i skupisk zieleni 
wysokiej, dopuszczenie robót budowlanych służących turystyce wodnej, nakaz 
odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, nakaz 
odprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej.

Jezioro

Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem

zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem

przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu.
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Województwo warmińsko-mazurskie

Jezior w województwie znajduje się ponad 3000, w tym 2000 o
powierzchni przekraczającej 1 ha.

Największe: Śniardwy (109,7 km²)

Najdłuższe: Jeziorak (27 km długości)

Najgłębsze: Hańcza (108,5 m)

Jeziora w Olsztynie

 1. Ukiel (Krzywe) – 412 ha
 2. Kortowskie - 89,7 ha
 3. Track- 52,8 ha
 4. Skanda - 51,5 ha
 5. Redykajny - 29,9 ha
 6. Długie - 26,8 ha
 7. Sukiel (Czarne) – 20,8 ha
 8. Tyrsko (Żbik) – 18,6 ha
 9. Zgniłek – 6 ha
 10. Stary Dwór – 6 ha
 11.  Siginek – 6 ha
 12. Czarne – 1,3 ha
 13. Żbik – 1,2 ha
 14. Pereszkowo – 1,2 ha
 15. Mummel – 0,3 ha
 16. Modrzewiowe – 0,25 ha
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Lokalizacja jezior w Olsztynie

Źródło: www.wikipedia.pl

Jezioro Długie

Jezioro Długie zlokalizowane jest w zachodniej części Olsztyna, w dorzeczu Łyny-Pregoły.

Zbiornik wydłużony jest w kierunku północ-południe.

Głębokość maksymalna - 17,3 m.

Długość maksymalna - 1670 m.

Szerokość maksymalna - 240 m.

Jezioro Długie jest zbiornikiem hydrologicznie zamkniętym.
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Droga do Likus

.

Jezioro Długie – koszary 150 I.R.
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Plaża miejska

Plaża wojskowa
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Promenada

W latach 1950-1970 do jeziora trafiło 

1,5 razy 

więcej ścieków niż jego objętość
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Rekultywacja jeziora

 1976 r. – odcięto dopływ ścieków
 1984 r. – próba przepłukania jeziora
 1987 r. – sztuczne napowietrzanie
 2001 r. – inaktywacja fosforu chlorkiem poliglinowym
 2003 r. - osiągnięcie przez akwen II klasy czystości

Metodyka badań

1. Obszar poddany analizie zawiera się w pasie ok. 200 m zaczynając od brzegu 
jeziora. 
2. Badany obszar został pokryty siatką pól podstawowych w kształcie kwadratów o 
długości boku 50 m. Nałożono 439 pól. Powierzchnia pola podstawowego 0,25 ha.
3. Pola podstawowe ponumerowano pasami poziomymi poczynając od północy a 
kończąc na południu.
4. Z analizy wyłączono pola pokrywające powierzchnię jeziora.
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Kategorie oraz parametry przyjęte do oceny przestrzeni przywodnej

1. Sposób użytkowania
a) tereny leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione (Ls, Lz) – 4 pkt,
b) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) – 3 pkt,
c) nieużytki (N) – 3 pkt,
d) tereny mieszkaniowe oraz inne tereny zabudowane (B, Bi) – 2 pkt,
e) tereny komunikacyjne (dr, Tk, Ti) – 1 pkt,
f) tereny przemysłowe (Ba, Bp) – 1 pkt,
g) tereny użytkowane rolniczo (R, PS) – 0 pkt,
2. Rzeźba terenu
a) tereny o urozmaiconej rzeźbie, sprzyjające retencji – 2 pkt,
b) tereny o słabym stopniu urzeźbienia i niewielkich spadkach w kierunku zbiornika – 1 pkt,
c) tereny o dużych spadkach w kierunku zbiornika – 0 pkt,
3. Przepuszczalność powierzchni
a) powierzchnie naturalne o względnie dobrej przepuszczalności (trawniki itp.) – 4 pkt,
b) powierzchnie przepuszczalne występują łącznie z powierzchniami uszczelnionymi – 2 pkt,
c) powierzchnie uszczelnione, nieprzepuszczalne (ulice itp.) – 0 pkt,

4. Infrastruktura kanalizacyjna
a) istniejąca kanalizacja sanitarna i deszczowa – 4 pkt,
b) istniejąca kanalizacja sanitarna, brak kanalizacji deszczowej – 3 pkt,
c) brak kanalizacji sanitarnej, brak kanalizacji deszczowej – 0 pkt.

Ostatecznie po dokonanej inwentaryzacji parametrów z każdej kategorii zsumowano punkty 
oceny i otrzymano ocenę pola. Maksymalna ocena to 14 pkt.

Dodatkowe założenia:
- dla terenów leśnych (nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej) przyjęto 4 punkty,
- dla terenów oznaczonych na mapie jako pastwiska – 2 punkty,
- dla terenów oznaczonych na mapie jako grunty orne – 1 punkt,
- dla nieczynnych fragmentów instalacji kanalizacji deszczowej, przyjęto wpływ pozytywny na 
jezioro,
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Rodzaj oddziaływania zagospodarowania przestrzeni przywodnej na zbiornik wodny

Rodzaj oddziaływania Krótka charakterystyka Liczba
punktów

Negatywne Istniejący sposób zagospodarowania przestrzeni przywodnej wpływa
negatywnie na stan czystości zbiornika wodnego

0,0-5,0

Zagrażające Sposób zagospodarowania przestrzeni przywodnej w dłuższym okresie
czasu może spowodować pogorszenie się jakości wód w zbiorniku
wodnym

5,5-8,5

Neutralne Istniejący sposób zagospodarowania nie jest czynnikiem o
właściwościach chroniących zbiornik wodny, ale jednocześnie nie
powoduje jego degradacji

9,0-11,5

Ochronne Istniejący sposób zagospodarowania stanowi barierę ochronną zbiornika
wodnego

12,0-14,0
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 Las oraz grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują 50% powierzchni analizowanego 
obszaru. Tereny te stanowią doskonałą ochronę dla Jeziora Długiego. Tereny mieszkaniowe 
i inne tereny zabudowane stanowią 28% powierzchni, tereny przemysłowe i komunikacyjne 
– 16%, użytki rolne – 5%, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 1%.

 Wokół jeziora stwierdzono występowanie powierzchni szczelnych. Stanowią one 23% 
analizowanej powierzchni i są to głównie chodniki, jezdnie, budynki, parkingi. Powierzchnie 
przepuszczalne to 60% analizowanego obszaru, co również ma zasadnicze znaczenie dla 
czystości jeziora. Pozostała powierzchnia to powierzchnia przepuszczalna występująca z 
powierzchnią uszczelnioną.

 Jezioro Długie nie jest odbiornikiem ścieków z kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jedynie 
woda opadowa ze spływów powierzchniowych zasila jezioro. 

Wnioski
 Warunki wodne w zagospodarowaniu przestrzennym to jeden z najważniejszych czynników, 

od którego zależy przeznaczenie terenu jak również sposób zagospodarowania przestrzeni. 
Analiza warunków wodnych i przestrzeni przywodnej jest niezmiernie ważna i powinna być 
przedmiotem studiów i badań na etapie wykonywania opracowań planistycznych a w 
szczególności zawierających politykę przestrzenną (szczególnie w gminie) i przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 Analiza zagospodarowania przestrzeni przywodnej Jeziora Długiego w Olsztynie wykazała, 
że obecny stan przestrzeni nie oddziałuje negatywnie na stan jeziora. Bardzo ważny jest 
fakt istnienia zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Równie ważna jest 
funkcja ochronna lasu oraz urozmaicona rzeźba terenu na jego obszarze. Znaczna część 
badanego obszaru jest własnością Gminy Olsztyn, przez co monitoring i kontrola prac 
prowadzonych w obrębie jeziora jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku obszarów 
należących do osób fizycznych, gdzie zachodzi większe ryzyko podejmowania przez nich 
czynności niezgodnych z prawem. Obecnie największym zagrożeniem dla jeziora jest 
istnienie powierzchni uszczelnionych, przez co istnieje podwyższone ryzyko zmywania 
substancji niebezpiecznych np. ropopochodnych, przez spływy powierzchniowe do zbiornika 
wodnego. 


