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Charakterystyka regionu wodnego Dolnej Wisły 

w Prognozie oddziaływania na środowisko 

projektu PPSS



Położenie i rzeźba terenu

Region wodny Dolnej Wisły
w przeważającej części położony
jest na obszarze 3 województw:
• pomorskiego,
• warmińsko-mazurskiego
• kujawsko-pomorskiego

Pod względem administracyjnym
rozpatrywany obszar znajduje się
w 52 powiatach.

Powierzchnia analizowanego
regionu wodnego wynosi
35 068,47 km2.

3



Położenie

Położenie regionu wodnego

Dolnej Wisły względem podziału

fizycznogeograficznego Polski

według Kondrackiego:

• Prowincje:

o Niż Środkowoeuropejski,

o Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

• Podprowincje:

o Niziny Środkowopolskie,

o Pobrzeża Południowobałtyckie,

o Pojezierza Południowobałtyckie,

o Pobrzeża Wschodniobałtyckie

• Makroregiony: 13

• Mezoregiony: 39
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Powierzchnia ziemi i gleby
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4,33%

58,30%

33,48%
0,42%

3,47%

tereny zantropogenizowane

tereny rolne

lasy i ekosystemy seminaturalne

tereny podmokłe

tereny wodne

Najczęściej występującymi 
glebami w regionie wodnym 
Dolnej Wisły są gleby:
• brunatne 
• bielicowe
• pseudobielicowe
• murszowe
• murszowo-torfowe
• torfowe
• czarne ziemie
• mady



Zagospodarowanie terenu regionu 
wodnego Dolnej Wisły
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Wody powierzchniowe

Region wodny Dolnej Wisły obejmuje zlewnię

rzeki Wisły od miejscowości Korabniki do

ujścia do morza oraz zlewnie rzek Przymorza -

od rzeki Wisły do rzeki Pasłęka (włącznie) na

wschodzie i do rzeki Słupia (włącznie) na

zachodzie.

Głównym ciekiem regionu jest rzeka Wisła

o długości ok. 260 km.

W rozpatrywanym regionie wodnym

najważniejszymi dopływami Wisły są:

o Brda,

o Wda,

o Drwęca.
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Wody powierzchniowe

Największym naturalnym zbiornikiem wodnym jest Zalew Wiślany (ok. 300 km2).

Do największych naturalnych zbiorników wodnych w regionie Dolnej Wisły wyłączając Zalew

Wiślany należą jeziora:

• Łebsko,

• Jeziorak,

• Gardno,

• Żarnowieckie,

• Charzykowskie,

• Narie,

• Drużno,

• Wdzydze,

• Drwęckie

• oraz Raduńskie.

Największymi sztucznymi zbiornikami wodnymi znajdującymi się na analizowanym terenie

są: Koronowo, Żur oraz Pierzchały. 8



W regionie wodnym Dolnej Wisły zostały

wyznaczone:

• 460 JCWP rzecznych,

• 285 JCWP jeziornych,

• 5 JCWP przejściowych,

• 6 JCWP przybrzeżnych.
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Ocena stanu 

• Wyniki oceny stanu JCWP rzecznych wskazują na to, że w regionie wodnym Dolnej Wisły

prawie 67% jednolitych części wód rzecznych cechuje się złym stanem wód. Dobry stan

charakteryzuje 33% JCWP rzecznych.

• Analizując wyniki oceny stanu JCWP jeziornych można zaobserwować, że jedynie ok.

11% JCWP jeziornych jest w stanie dobrym, ok. 22% jest w stanie złym, natomiast dla

67% nie została wykonana ocena stanu.

• Wyniki oceny stanu JCWP przejściowych wskazują na to, że wszystkie JCWP przejściowe

cechują się złym stanem.

• Wyniki oceny stanu wskazują na to, że wszystkie JCWP przybrzeżne charakteryzują się

złym stanem. 10

33%

67%

Ocena stanu JCWP rzecznych

stan dobry stan zły



Wody podziemne

Obszar regionu wodnego Dolnej

Wisły znajduje się w granicach 20

JCWPd
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Ocena stanu 

Ocena stanu 20 JCWPd:

o stan dobry - 19 JCWPd, 

o stan słaby - 1 JCWPd .

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych

o 6 JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych,

o 14 JCWPd niezagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.
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Ocena stanu JCWPd

stan dobry stan słaby



Obszary chronione wskazane dla ochrony wód 

powierzchniowych jak i podziemnych oraz w celu zachowania 

siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody

Na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły znajdują się 3 JCWP przeznaczone do poboru

wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia:

• PLRW200019486879 Radunia od Strzelenki do Kanału Raduńskiego,

• PLRW200020292999 Brda od wypływu ze zb. Smukała do ujścia,

• PLRW20002028999 Drwęca od Brodniczki do ujścia.

Wszystkie 20 JCWPd spełnia kryterium poboru powyżej 100 m3 wody na dobę i zostały

zakwalifikowane do wykazu wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
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Obszary chronione wskazane dla ochrony wód 

powierzchniowych jak i podziemnych oraz w celu zachowania 

siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody

W granicach danego regionu wodnego wyznaczono 11 obszarów szczególnie narażonych na

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Ponadto, na terenie regionu wodnego znajduje się 32 JCW (w tym 9 JCWP rzecznych, 14

JCWP jeziornych, 4 JCWP przejściowych oraz 5 JCWP przybrzeżnych), wyznaczonych jako

wody powierzchniowe przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.
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Obszary chronione wskazane dla ochrony wód 

powierzchniowych jak i podziemnych oraz w celu zachowania 

siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody

W wykazie obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych

w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym

czynnikiem w ich ochronie, znalazło się, w całości lub we fragmencie, 384 obszary

chronione zależne od wód, które zlokalizowane są w granicach analizowanego obszaru.

Pośród nich znajdują się:

• 2 Parki Narodowe,

• 18 Parki Krajobrazowe,

• 88 Obszary Chronionego Krajobrazu,

• 133 Rezerwaty przyrody,

• 125 Obszary Natura 2000 o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW),

• 18 Obszary Natura 2000 Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO).
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Powietrze i klimat

Przekroczenia we wszystkich analizowanych województwach wiążą się z tzw. niską

emisją związaną z małymi kotłowniami oraz paleniskami indywidualnymi, które

używają niewłaściwych materiałów opałowych. Ponadto całoroczna emisja pyłów

wiąże się z sektorem transportu kołowego i przemysłem. Pył związany

z transportem pochodzi z produktów ścierania nawierzchni dróg, opon oraz

systemów hamulcowych w pojazdach samochodowych.

Zgodnie z regionalizacją rolniczo-klimatyczną R. Gumińskiego zmodyfikowaną przez

J. Kondrackiego obszar regionu wodnego Dolnej Wisły znajduje się w 7 dzielnicach

klimatycznych.
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Krajobraz

Zgodnie z Mapą krajobrazową Polski dominuje krajobraz pól uprawnych.

W centralnej części przeważa krajobraz lasów iglastych (Bory Tucholskie).

W mniejszym stopniu występuje także krajobraz łąk i pastwisk oraz lasów liściastych.

Krajobraz zabudowy miejskiej koncentruje się wokół największych miast w regionie, takich

jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Bydgoszcz czy Toruń.

Na terenie analizowanego regionu wodnego, podobnie jak w całym kraju, ochrona

krajobrazu realizowana jest m.in. poprzez utworzone w tym celu formy ochrony przyrody:

• parki krajobrazowe,

• obszary chronionego krajobrazu.
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Zasoby naturalne

Region wodny Dolnej Wisły posiada 1133 zinwentaryzowane złoża kopalin.  Największy 

udział mają złoża kruszyw naturalnych, stanowiące prawie 86% wszystkich złóż na 

analizowanym terenie.
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torfy

pozostałe złoża o udziale poniżej 0,5%



Zasoby naturalne w regionie wodnym
Dolnej Wisły
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Formy ochrony przyrody, szata roślinna, siedliska przyrodnicze 

Natura 2000, fauna, różnorodność biologiczna, korytarze 

ekologiczne

Według mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski analizowany obszar

charakteryzuje się w części północnej obecnością następujących potencjalnych

zbiorowisk roślinnych:

• bór bażynowy, żyzna buczyna niżowa, kwaśne buczyny, acidofilny las bukowo-

dębowy, silnie halofilne zbiorowiska solirodu,

W części centralnej występują:

• suboceaniczny bór sosnowy świeży, bór bagienny, mszar kępowy torfowca

magelańskiego, grąd subatlantycki, kontynentalny bór mieszany,

W południowej części obecne są:

• grąd środkowoeuropejski, grąd subatlantycki, murawy kserotermiczne o

charakterze kontynentalnym, kontynentalny bór sosnowy świeży.
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W obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły znajduje się 508 obszarów

chronionych.
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Forma ochrony przyrody Liczba obszarów

obszary Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków 20

obszary Natura 2000 o znaczeniu dla Wspólnoty, 138

obszarów chronionego krajobrazu, 100

parki krajobrazowe 18

parków narodowych 2

rezerwaty przyrody 230



Obszary chronione w regionie
wodnym Dolnej Wisły
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Obszary Natura 2000 w regionie
wodnym Dolnej Wisły
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Na terenie analizowanego regionu

wodnego Dolnej Wisły liczne są zarówno

korytarze ekologiczne, obszary węzłowe

o randze krajowej i międzynarodowej. Do

korytarzy o randze międzynarodowej

zalicza się:

• korytarz północny

• korytarz północno-centralny.

Przez analizowany teren przebiegają także

liczne korytarze uzupełniające (krajowe).

Celem tej sieci jest zapewnienie łączności

w skali kraju.
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Zabytki

Region wodny Dolnej Wisły to region bogaty w liczne zabytki różnego typu, spośród których
wiele z nich mają unikatowy charakter zarówno w skali kraju, jak i Europy.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowane są obiekty znajdujące się na
Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO i są to: Zamek Krzyżacki
w Malborku z XIII w., Średniowieczny zespół miejski Torunia.
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Ludzie i ich zdrowie, dobra materialne 

Nazwa województwa

Powierzchnia 

województwa

[km2]

Powierzchnia 

województwa w 

regionie wodnym 

Dolnej Wisły [km2]

% powierzchni 

województwa

w regionie 

wodnym Dolnej 

Wisły

Liczba osób /1 

km2

pomorskie 18287,38 16206,93 88,62 126

kujawsko-pomorskie 17947,53 10956,79 61,05 116

warmińsko-mazurskie 24150,58 7894,00 32,69 60
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Obszar regionu wodnego zamieszkuje około 3,8 mln osób, co stanowi ok. 9,8%
ogółu ludności Polski.

Około 62% ludności to osoby mieszkające w miastach, natomiast ok. 38% stanowią
osoby mieszkające na wsi.



Dziękuję za uwagę
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"Pectore- Eco" Sp. z o.o. 

44-100 Gliwice Al. Przyjaźni 7/2

Tel. 32 231 00 70  

e-mail: biuro@pectore-eco.pl

www.pectore-eco.pl


