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WST P
Turystyk*, z uwagi na jej zo!ony charakter, nale!y postrzega/ wielopaszczyznowo. Jest bowiem sfer
aktywno'ci gospodarczej, wa!nym instrumentem równowa!enia rozwoju, ale tak!e dziaa& w zakresie
podnoszenia jako'ci kapitau spoecznego. Aktywno'/ turystyczna oraz podró!e s jednym z mierników
poziomu !ycia mieszka&ców i wska:nikiem rozwoju cywilizacyjnego pa&stw. Rozwój usug turystycznych
pozwala na redystrybucj* dochodów z regionów bogatszych do biedniejszych. Jednocze'nie turystyka 
w powizaniu z krajoznawstwem  wykorzystywana jest w edukacji modego pokolenia,
w przekazywaniu systemów warto'ci, pomaga w zachowaniu kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa
narodowego.
Województwo pomorskie stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski.
Posiada szczególne warunki do uprawiania rozmaitych aktywno'ci zwizanych z turystyk wodn.
Ssiedztwo Morza Batyckiego, w tym Zatoki Gda&skiej wraz z Zatok Puck oraz Zalewu Wi'lanego
(dugo'/ linii brzegowej wynosi 316 km, w tym Mierzeja Helska okoo 35 km i Mierzeja Wi'lana okoo
96 km), liczne jeziora (ponad 500 jezior o powierzchni > 10 ha, w tym 41 o powierzchni > 150 ha,
najwi*ksze z nich to; "ebsko, Gardno, +arnowieckie, Charzykowskie, Wdzydze Poudniowe) tworzce
skupiska o najwi*kszej jeziorno'ci1 w Polsce oraz bogat sie/ rzek i kanaów (w tym m.in. dolny bieg
Wisy, górne biegi Brdy i Wdy, Wierzyca, Supia) niewtpliwie determinuj do rozwoju specjalistycznych
form turystyki wodnej (!eglowania, turystyki kajakowej, surfingu, nurkowania, itp.).
Podj*te w ostatnich latach, w tym koordynowane przez Samorzd Województwa dziaania gmin
i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury turystyki wodnej (portów i przystani jachtowych, stanic
kajakowych, itp.), spowodoway wzrost zainteresowania turystyk wodn w regionie. Wi*kszo'/ dziaa&
zwizana bya z realizacj projektów P tla! "u#awska! - rozwój! turystyki! wodnej.! Etap! I i przedsi*wzi*/
strategicznych okre'lonych w Regionalnym!Programie!Strategicznym!w!zakresie!turystyki!Pomorska!Podró$,
tj.: Pomorskie Szlaki Kajakowe, oraz Rozwój! oferty! turystyki! wodnej! w! obszarze! P tli! "u#awskiej! i Zatoki
Gda%skiej.
Ponadto na wzrost zainteresowania turystyk wodn w regionie niewtpliwie miao wpyw szereg
przedsi*wzi*/ podejmowanych przez Samorzd Województwa Pomorskiego w zakresie edukacji
morskiej jak i aktywno'ci wodnej. Warto tutaj wymieni/ Pomorski Program Edukacji Morskiej, zakup 100
odzi !aglowych, czy koordynacj* dziaa& w zakresie MDW E-70. Edukacja, w tym przekazywanie tradycji
morsko-!eglarskich su! lepszemu poznaniu i budowaniu to!samo'ci pomorskiej, zwaszcza w'ród
modych mieszka&ców województwa.
Szans na kontynuowanie dotychczasowych dziaa& jest zidentyfikowanie stanu turystyki wodnej oraz
okre'lenie potrzeb i mo!liwo'ci jej dalszego rozwoju.
Przedmiot i cel opracowania
Gównym celem opracowania jest okre'lenie diagnozy stanu, identyfikacja problemów i barier oraz
wskazanie kierunków rozwoju infrastruktury turystyki wodnej (przede wszystkim kajakowej i !eglarskiej)
w województwie pomorskim, w tym wskazanie dziaa& zmierzajcych do rozbudowy<uzupenienia ju!
istniejcej sieci obiektów turystyki wodnej, istotnych z punktu widzenia programowania i realizacji
polityki regionalnej do 2030 roku. Dopenieniem ww. dziaa& jest aktywno'/ informacyjno-promocyjna
szeroko rozumianej turystyki wodnej.
Rozwój turystyki wodnej na obszarze województwa pomorskiego jest w du!ej mierze uzale!niony od
dalszego zainteresowania rozwojem turystyki wadz samorzdowych na poziomach powiatowym
i gminnym oraz wzrostu ich zaanga!owania i aktywno'ci na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej
i wzmocnienia promocji regionu. Istotn rol* w rozwoju turystyki wodnej mog mie/ tak!e inne instytucje
publiczne, organizacje oraz podmioty gospodarcze. Std te! istotnym celem prac nad niniejszym

1

stosunek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni analizowanego obszaru.
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opracowaniem byo stworzenie dokumentu, który zwróci uwag* na potencja, jaki tworz zasoby wodne,
szlaki kajakowe i !eglarskie w caym regionie.
Dla rozwoju turystyki wodnej szczególn grup* stanowi systemy rzeczno-jeziorne uj*te w sieci
Pomorskich Szlaków Kajakowych oraz systemy rzeczne i Zalew Wi'lany zaliczane do Ptli uawskiej, wraz
z rozwiniciem obszarowym obejmujcym Zatok Gdask.
W kontek!cie rozwoju turystyki wodnej w regionie uwzgldniane s równie" drogi wodne, w tym
o znaczeniu midzynarodowym: E-40, E-60 i E-70.
Zestawienie poj i definicji uywanych w opracowaniu
Akwen  zbiorniki wodne (jeziora, morze, w tym: zalew, zatoka), rzeki i kana#y.
Obiekt turystyki wodnej s#u"y obs#udze turystyki wodnej i najcz!ciej wyposa"ony jest
w infrastruktur oraz zaplecze. W ramach tych obiektów wyró"niono:
§

obiekty obs!ugi turystyki wodnej (przysta jachtowa, przysta kajakowa itd.),

§

miejsca do k"pieli (kpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kpieli itd.).

Stan obiektów turystyki wodnej:
§

istniej"cy  obiekt funkcjonujcy w przestrzeni.

§

projektowany lub bd"cy w trakcie realizacji  obiekt z przyznanym dofinansowaniem
umo"liwiajcym jego realizacj lub bdcy w trakcie realizacji, najcz!ciej objty
odpowiednimi decyzjami, zezwoleniami, zgodami, zg#oszeniami (np. decyzje !rodowiskowe,
decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pozwolenia na budow, zgody wodnoprawne).

§

postulowany  obiekt nie funkcjonujcy w przestrzeni i nie bdcy w trakcie realizacji,
mogcy stanowi% podstaw analiz dla koncepcji rozwoju turystyki wodnej w regionie
w perspektywie 2030 roku. Obiekty postulowane mog wynika% m.in. ze wstpnych
zamierze, mo"liwo!ci, potrzeb lokalnych

Typy miejsc do k"pieli:
§

K"pielisko - rozumie si przez to wyznaczony przez rad gminy wydzielony i oznakowany
fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez du" liczb osób kpicych si,
pod warunkiem "e w stosunku do tego kpieliska nie wydano sta#ego zakazu kpieli.

§

Miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do k"pieli - rozumie si przez to wykorzystywany
do kpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebdcy
kpieliskiem.

§

Inne miejsca - rozumie si przez to wykorzystywany do kpieli fragment wód
powierzchniowych niebdcy kpieliskiem i miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do
kpieli tzw. dzikie miejsca kpieli.

Typy obiektów obs!ugi turystyki wodnej:
§

Port jachtowy (eglarski) - Obiekt najwy"szy rang, stanowicy akwen portowy/ zespó#
akwenów portowych wraz z cz!ci ldow, umo"liwiajcy bezpieczny postój jachtów oraz
innych turystycznych lub rekreacyjnych jednostek, kompleksowo wyposa"ony
w infrastruktur i zaplecze zapewniajce obs#ug jednostek, "eglarzy oraz pozosta#ych
u"ytkowników. Przyjmuje si, "e jest to obiekt dla co najmniej 50ciu jednostek.

§

Przysta# jachtowa (eglarska) - Obiekt ni"szej rangi ni" port jachtowy ("eglarski),
stanowicy cz!% wodn oraz ldow, umo"liwiajcy bezpieczny postój jachtów oraz innych
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turystycznych lub rekreacyjnych jednostek, wyposa"ony w infrastruktur i zaplecze
zapewniajce obs#ug jednostek, "eglarzy oraz pozosta#ych u"ytkowników. Przyjmuje si,
"e jest to obiekt dla nie wicej ni" 50ciu jednostek.
§

Przysta# pasaerska - Obiekt umo"liwiajcy bezpieczny postój statków s#u"cych do
zbiorowego przewozu osób w celach turystycznych, wyposa"ony w infrastruktur
i zaplecze zapewniajce obs#ug statków, pasa"erów oraz pozosta#ych u"ytkowników.

§

Przysta# pasaersko-jachtowa (pasaersko-eglarska) - Obiekt #czcy funkcj przystani
pasa"erskiej oraz jachtowej ("eglarskiej).

§

Przystanek wodny (dla tramwajów wodnych) - Obiekt oznakowany, w którym zatrzymuj
si jednostki p#ywajce, tj. tramwaje wodne, pe#nice funkcj przewozow dla turystów,
mieszkaców, kursujce regularnie na sta#ej trasie.

§

Miejsca, pomosty cumownicze - Obiekt dope#niajcy sie% ww. portów i przystani,
przeznaczony do postoju jednostek, najcz!ciej wyposa"ony w infrastruktur i zaplecze
ograniczone do niezbdnego minimum.

§

Przysta# inna - Obiekt wyspecjalizowany w przyjmowaniu okre!lonych rodzajów jednostek
np. houseboat'y, #odzie wios#owe, ma#e jachty "aglowe lub/i motorowe, wyposa"ony
w infrastruktur i zaplecze zapewniajce obs#ug jednostek oraz u"ytkowników.

§

Przysta#, stanica kajakowa - Obiekt nad brzegiem akwenu, w szczególno!ci nad brzegiem
rzeki lub jeziora, pozwalajcy na dogodne wodowanie lub wyciganie kajaka, zapewniajcy
odpoczynek, najcz!ciej wyposa"ony w infrastruktur i zaplecze (np. pomost, wiaty i inne
elementy ma#ej infrastruktury).

§

Przenoska dla kajaków - Miejsce, w którym stale wystpuje konieczno!% przerwania sp#ywu
i przeniesienia kajaka, w zwizku z istnieniem przeszkody typu np. zabudowa
hydrotechniczna, obiekty mostowe.

§

Dogodne miejsca wodowania - Dogodne miejsce wodowania np. kajaków, bez
infrastruktury, chtnie wykorzystywane przez u"ytkowników niewielkich jednostek
i sprztu p#ywajcego.

§

Przysta# surfingowa - Obiekt nad brzegiem akwenu, w szczególno!ci nad brzegiem morza
lub jeziora, charakteryzujcy si dogodnymi warunkami do uprawiania surfingu wraz z jego
odmianami, najcz!ciej wyposa"ony w infrastruktur i zaplecze (np. wiaty i inne elementy
ma#ej infrastruktury).

Materia!y wej$ciowe
W opracowaniu uwzgldniono dokumenty regionalne, w szczególno!ci wyznaczajce kierunki
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz strategiczne i programowe, istotne
z punktu widzenia rozwoju turystyki w regionie. S to:
- Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 20202,
- Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjnoci kulturalnej i turystycznej3,
- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 4.

2

uchwaa nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 wrzenia 2012 r.
uchwaa Zarz!du Województwa Pomorskiego nr 397/324/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
4
uchwa! Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 poz. 603).

3
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W opracowaniu wykorzystano materiay sporz!dzone dla dotychczasowych projektów i przedsi"wzi"#
strategicznych Pomorskie Szlaki Kajakowe, P!tla "u#awska - rozwój turystyki wodnej. Etap I oraz P!tla
"u#awska i Zatoka Gda$ska, w tym:
Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej 5,
Analiza Wykonalnoci dla Przedsi!wzi!cia Kajakiem przez Pomorze%  zagospodarowanie szlaków
wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej 6,
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Analizy i wytyczne rodowiskowe7,
Karty zada$ przewidzianych do realizacji w ramach przedsi!wzi!cia Pomorskie Szlaki Kajakowe,
Koncepcja programowo  przestrzenna P!tla "u#awska Mi!dzynarodowa Droga Wodna E708,
Analiza wykonalnoci Przedsi!wzi!cia Strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obr!bie P!tli
"u#awskiej i Zatoki Gda$skiej9,
Koncepcja programowo-przestrzenna w obszarze Delty Wis#y, cz!ci Zalewu Wilanego oraz wybrze&a
Zatoki Gda$skiej10,
Studium wykonalnoci dla projektu P!tla "u#awska rozwój turystyki wodnej. Etap I,
Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektyw' do 2030 roku).
Ponadto wród uwzgl"dnionych materiaów
mi"dzynarodowych dróg wodnych, w tym:

znalazy

si"

równie%

dedykowane

rozwojowi

Rewitalizacja ródl'dowej drogi wodnej relacji wschód  zachód obejmuj'cej drogi wodne: Odra / Warta
/ Note) / Kana# Bydgoski / Wis#a / Nogat / Szkarpawa oraz Zalew Wilany (planowana droga wodna E70
na terenie Polski),
Strategia Promocji Mi!dzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce 11,
Ekspertyza w zakresie rozwoju ródl'dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektyw'
do roku 203012.
Inne wykorzystane materiay, to opracowania zwi!zane z turystyk! wodn!, sporz!dzone dla regionu
lub jego cz"ci, w tym:
Studium rozwoju strategicznego ma#ych portów i przystani w województwie pomorskim 13,
Koncepcja rozwoju produktu turystycznego dla: Raduni, odcinek tzw. Kó#ka Radu$skiego14,
Koncepcja rozwoju produktu turystycznego dla: W!z#a wodnego tzw. Ma#ej P!tli "u#awskiej15.
Wykaz literatury przedmiotu zamieszczono na ko&cu opracowania.

5

opr. przez Doradztwo i Szkolenia TREK Jacek Zdrojewski, Grupa Projektowa ZOOM s.c., i in., Gda&sk, 2011 (aktualizacja 2013).
DS. Consulting sp. z o.o., Gda&sk, 2015.
7
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, 2016.
8
Biuro Projektowo-In%ynierskie REDAN Sp. z o.o., Szczecin, 2007.
9
DC Consulting, Gda&sk, 2015.
10
ZUT Architekt Wanda Grodzka, Gda&sk (za!cznik do Analizy wykonalnoci Przedsi"wzi"cia Strategicznego Rozwój oferty
turystyki wodnej w obr!bie P!tli "u#awskiej i Zatoki Gda$skiej, ZUT Wanda Grodzka, 2015.
11
Landbrand s.c., Ubumind sp.j., Biuro Rozwoju Dróg Wodnych Urz"du Marszakowskiego Województwa Pomorskiego, Gda&sk,
2011.
12
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 'eglugi *ródl!dowej, Warszawa, 2016.
13
Actia FORIUM sp. z o.o. Gdynia 2009.
14
Micha Górski, Tomasz Duchnowski, Magdalena Wo+niak, Gda&sk 2010 r.
15
Micha Górski, Tomasz Duchnowski, Magdalena Wo+niak, Gda&sk 2010 r.
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Metodyka zbierania danych
Baza danych o turystyce wodnej województwa pomorskiego zostaa zaprojektowana w oparciu o zbiory
informacji gromadzonych w postaci geometrycznej (przestrzennej) oraz opisowej (ilociowej i tekstowej).
Budowa bazy danych polegaa na stworzeniu podstawowych zbiorów informacji, charakteryzuj!cych:
akweny  1.177 akwenów, w tym 483 zbiorniki wodne oraz 694 rzek i kanaów (przejd+ do planszy
Akweny),
obiekty turystyki wodnej - 465 obiektów przedo%onych do weryfikacji, realizowanych w ramach
dotychczasowych projektów i przedsi"wzi"# strategicznych: Pomorskie Szlaki Kajakowe, P!tla
"u#awska - rozwój turystyki wodnej. Etap I oraz Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze P!tla "u#awska
i Zatoka Gda$ska,
gminy województwa pomorskiego, w granicach których zaprezentowano powysze akweny oraz
obiekty.
Ww. zbiory informacji udostpniono respondentom w postaci ankiety internetowej Turystyka wodna 
Stan/ Plany/ Perspektywy przy uyciu platformy KoBoToolBox. Ankieta skadaa si z dwóch integralnych
cz#ci: AKWENY oraz OBIEKTY, a celem badania ankietowego byo zaktualizowanie danych dotyczcych
obecnego stanu infrastruktury turystyki wodnej w regionie oraz zebranie informacji o planowanych
inwestycjach i potencjalnych dziaaniach inwestycyjnych w perspektywie do roku 2030. Zebrane dane
pozwoliy na utworzenie bazy danych o regionie. Tak przygotowana baza danych stanowia wsparcie podstaw rónorodnych analiz na potrzeby niniejszego opracowania.
Realizacja dotychczasowych przedsiwzi strategicznych w obszarze turystyki wodnej
Projekt Ptla uawska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
W latach 2010-2014 w ramach wspólnego z województwem warmi&sko-mazurskim projektu P tla!
"u#awska!- rozwój!turystyki!wodnej.!Etap!I zrealizowano 18 zada& (17 obiektów), w wyniku których cznie
powstao 355 nowych miejsc do cumowania dla jednostek pywajcych. Projekt ten mia na celu
stworzenie atrakcyjnej turystycznie i przyrodniczo drogi wodnej, a take spójnego produktu
turystycznego czcego ze sob szlaki wodne Wisy, Martwej Wisy, Szkarpawy, Wisy Królewieckiej,
Nogatu, Wisy 'miaej, Wielkiej 'witej  Tugi, Motawy, Kanau Jagiello&skiego, rzeki Elblg i Paski,
jak równie wód Zalewu Wi#lanego.
Przedsiwzicie Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Ptli uawskiej i Zatoki Gda!skiej
Przedsiwzicie stanowi rozwinicie idei zapocztkowanej projektem P tla!"u#awska! rozwój!turystyki!
wodnej. Etap I, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013. Celem przedsiwzicia jest kontynuacja i uzupenienie sieci portów i przystani eglarskich,
mogcych wspótworzy spójn i kompleksow ofert turystyczn, dajc tury#cie wodnemu moliwo#
przybicia do kei lub duszego przystanku w interwale kilkugodzinnym. Prace dotyczce infrastruktury
eglarskiej obejmuj budow i modernizacj infrastruktury eglarskiej, budow i modernizacj
infrastruktury pomocniczej, popraw drono#ci dróg i torów wodnych, wyposaenie w urzdzenia do
dystrybucji energii elektrycznej, wody pitnej, odbioru #cieków bytowych z jachtów oraz wód zzowych
oraz zautomatyzowanie obsugi urzdze& i kontroli dostpu do pomieszcze&, sanitariatów i innych
urzdze& zaplecza socjalnego. Przedsiwzicie koncentruje si na optymalnym zagospodarowaniu
lokalizacji od strony wody i podstawowym od strony ldu. Obejmuje ono niezwykle atrakcyjny obszar
Delty Wisy, Zalewu Wi#lanego oraz Zatoki Gda&skiej wraz z Zatok Puck. Realizowane jest w obrbie
sze#ciu powiatów: puckiego, gda&skiego, nowodworskiego, malborskiego, Gda&ska i Sopotu. Powysze
przedsiwzicie jest realizowane w latach 2016-2023 i obejmuje 17 zada&, w tym: 12 zada& dotyczy Ptli
+uawskiej, a 5 zada& Zatoki Gda&skiej.
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Tab. 1. Zestawienie zada! wchodz"cych w zakres przedsiwzicia Ptla #u$awska i Zatoka Gda!ska
Lp.

Partner

Nazwa projektu

1

Gmina Cedry Wielkie

Rozbudowa przystani eglarskiej w Botniku

2

Gmina Miasta Sopotu

Sopot - rozbudowa oferty sportowo-eglarskiej

3

Gmina Jastarnia

Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni

4

Gmina Kosakowo

Rewa - przeduenie pomostu i budowa bosmanatu
Poprawa dostpno#ci Nowego Dworu Gda&skiego
Zadania:
+elichowo - przebudowa mostu
Rybina - przebudowa mostu kolejowego
Tujsk - przebudowa mostu zwodzonego
Nowy Dwór Gda&ski- budowa przystani eglarskiej

5

Powiat Nowodworski

6

Gmina Pruszcz Gda&ski

Rozbudowa stanicy wodnej w Wi#lince

7

Gmina Miasta Puck

Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umoliwienia rozwoju jego funkcji rybackich,
turystycznych i eglarskich

8

Miasto Malbork

Ptla +uawska - rozbudowa przystani eglarskiej Park Pónocny w Malborku

9

Akademicki Klub Morski

Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach
Zachodnich

10

Gmina Miasta Gda&ska

Sobieszewo Nadwi#la&ska - budowa przystani eglarskiej

11

Gmina Miasta Gda&ska

Górki Zachodnie - rozbudowa i renowacja portu jachtowego

12

Gmina Puck

Rzucewo - rozwój oferty eglarskiej w gminie Puck

13

Miasto Krynica Morska

Krynica Morska  rozbudowa portu jachtowego

14

Urzd Morski w Gdyni

Krynica Morska  rozbudowa pirsu pasaerskiego w morskim porcie rybackim

ródo:!Departament!Infrastruktury!UMWP.

Stan realizacji przedsiwzicia (marzec 2021) po wzgldem inwestycyjnym w obszarze Ptli +uawskiej
przedstawia si nastpujco:
3 zadania zostay zakoczone (rozbudowa przystani !eglarskich w Wi"lince i Malborku oraz
przebudowa mostu zwodzonego w Tujsku),
2 zadania s# w realizacji (rozbudowa przystani !eglarskiej w Botniku i budowa przystani
w Sobieszewie),
7 zada jest w przygotowaniu do realizacji (porty i przystanie !eglarskie w Górkach Zachodnich,
Krynicy Morskiej, Nowym Dworze Gdaskim, przebudowa mostów w Rybinie i %elichowie).
W ramach pakietu inwestycji w obszarze P&tli %uawskiej powstanie w sumie 428 miejsc postojowych
dla jachtów.
Stan realizacji przedsi&wzi&cia (marzec 2021) po wzgl&dem inwestycyjnym w obszarze Zatoki Gdaskiej
przedstawia si& nast&puj#co:
1 projekt zosta zakoczony (rozbudowa portu jachtowego w Jastarni),
3 projekty s# w realizacji (rozbudowa przystani !eglarskiej w Rewie, Rzucewie portu w Sopocie),
1 projekt jest w przygotowaniu (port !eglarski w Pucku).
W sumie w ramach pakietu inwestycji w obszarze Zatoki Gdaskiej powstanie 256 miejsc postojowych
dla jachtów.
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Przedsiwzicie Pomorskie Szlaki Kajakowe16
Zao!eniem przedsi&wzi&cia jest zagospodarowanie ok. 1.200 km istniej#cych i potencjalnych
pomorskich szlaków kajakowych i wyposa!enie ich w niezb&dn# infrastruktur& kajakow#, poprzez
budow& przenosek przy przeszkodach, budow& i rozbudow& przystani kajakowych i pól biwakowych,
zapewnienie odpowiedniego dost&pu do miejsc etapowych spywów. Zamierzenie obejmuje równie!
opracowanie spójnego systemu oznakowania szlaków oraz dziaania informacyjnopromocyjne.
Realizacja zaplanowanych dziaa ma si& przyczyni' do udost&pniania potencjalnym odbiorcom
dziedzictwa naturalnego i kulturowego na obszarach zlokalizowanych wzdu! szlaków wodnych oraz
stworzenie spójnej oferty turystycznej na wszystkich szlakach obj&tych przedsi&wzi&ciem. W sumie do
koca 2022 roku zaplanowano do realizacji 209 zada inwestycyjnych, z których do grudnia 2020 roku
154 zostao ju! zakoczonych.
Nale!y tak!e wspomnie', !e w ramach ww. przedsi&wzi&' strategicznych zostao zakupionych tak!e 100
odzi !aglowych na potrzeby edukacji dzieci i modzie!y prowadzonej w ramach Pomorskiego Programu
Edukacji Morskiej oraz rozwoju nauki !eglarstwa w województwie pomorskim, dla rozpoczynaj#cych
uprawianie tej dyscypliny sportu oraz osób, które chc# rozwin#' swoje umiej&tno"ci !eglarskie.
Ryc. 1. Przysta! kajakowa na Brdzie w pobli"u miejscowoci Ciecholewy ( gm. Konarzyny)

ródo:!Ankieta!Turystyka!wodna! Stan  Plany - Perspektywy  cz!"# II  obiekty.

16
W niniejszym opracowaniu wszystkie obiekty, które uzyskay dofinansowanie w ramach przedsi&wzi&cia strategicznego
Pomorskie Szlaki Kajakowe zostay uznane jako obiekty zrealizowane (stan zdeterminowany) nawet, je"li ich realizacja jeszcze si&
nie rozpocz&a, ale jest planowana do realizacji. Uwzgl&dniono te! uwarunkowania wynikaj#ce z odst#pienia od realizacji danego
obiektu czy te! obiektów np. na rzece Liwa.

15

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HYDRORAFICZNO-KLIMATYCZNA WOJEWÓDZTWA17
Kr#!enie wody w "rodowisku pozostawia w nim "lady w ró!nej postaci. S# to drogi przemieszczania
si& wody, czyli cieki, miejsca jej gromadzenia si&, czyli jeziora i podmoko"ci, miejsca, w których jest
okresowo przetrzymywana, czyli mikrodepresje powierzchni terenu, tereny zalewane lub podtapiane,
formy b&d#ce wynikiem dziaalno"ci niszcz#cej wody, czyli podci&cia brzegów, czy przerwy w waach,
formy b&d#ce wynikiem dziaalno"ci buduj#cej wody, czyli delty. Caoksztat tych "ladów, a wi&c ich
rodzaj, wielko"', zmienno"' w czasie, g&sto"' wyst&powania skadaj# si& na poj&cie wyksztacenia sieci
hydrograficznej. Na obszarze województwa pomorskiego owe wyksztacenie sieci hydrograficznej
przejawia si& w wielo"ci i ró!norodno"ci obiektów hydrograficznych (skadników sieci hydrograficznej).
Jest to pochodn# silnie zró!nicowanego "rodowiska geograficznego.
Rzeki województwa pomorskiego tworz# charakterystyczne, decentryczne ukady hydrograficzne
w cz&"ci pojeziernej oraz koncentryczne, w cz&"ci deltowej. W cz&"ci pojeziernej gównymi rzekami
odwadniaj#cymi obszar do Morza Batyckiego s#: Wieprza, Supia, *upawa, *eba, Pia"nica i Czarna Woda,
cieki uchodz#ce do Zatoki Gdaskiej, m.in.: Putnica, Gizdepka, Reda, Kacza i Potok Jelitkowski oraz
Wisa. Do niej uchodz# Motawa z Raduni#, Wierzyca, Wda i Brda. W cz&"ci deltowej s# to Szkarpawa
z Wis# Królewieck# i dopywem Tug#, Nogat i rzek# Elbl#g.
Cech wyróniajc województwo pomorskie s jeziora. Ich liczba, zrónicowanie pod wzgldem liczby,
wielko!ci, typologii i usytuowania w systemach hydrograficznych s podstawowym warunkiem
decydujcym o potencjale wodnym województwa. Jeziora s równie zrónicowane pod wzgldem
wielko!ci z dominant jezior niewielkich - oczek (do 1 ha powierzchni). W kaszubskim systemie
hydrograficznym Fac-Beneda wyrónia ich oko"o 10 tys. Pod wzgldem wielko!ci powierzchni
przewaaj jeziora due i !rednie. Na terenie województwa znajduje si ok. 1.500 jezior o powierzchni
powyej 1 ha. W przewaajcej wikszo!ci s to jeziora polodowcowe, a w!ród nich rzadko wystpujce
jeziora lobeliowe (szczególnie na Pojezierzu Kaszubskim). Specyficzne dla obszaru województwa jest
wystpowanie jezior przep"ywowych po"oonych w niewielkiej odleg"o!ci od uj!cia rzeki do g"ównego
odbiornika i pe"nicych w ten sposób funkcj naturalnego filtra dla wód rzecznych. Naley tu wymieni#
najwiksze i jednocze!nie p"ytkie jeziora przybrzene, jak np.: jez. Gardno (zlewnia %upawy), jez. %ebsko
(zlewnia %eby), czy te jez. &arnowieckie (zlewnia Pia!nicy).
Struktura hydrograficzna
Województwo pomorskie po"oone jest na styku dwóch dorzeczy: Wis"y i Odry - ich granica
przebiega przez jego zachodni cz!# (Ryc. 2.). Obszar dorzecza Wis"y pokrywa swym zasigiem 88,6'
powierzchni województwa, obejmujc swym zasigiem zlewnie: S"upi, %upawy, %eby, Pia!nicy, Czarnej
Wody, P"utnicy, Redy oraz pozosta"ych rzek uchodzcych bezpo!rednio do Morza Ba"tyckiego,
po"oonych na wschód od uj!cia S"upi oraz bezpo!rednio do Zalewu Wi!lanego (region wodny Dolnej
Wis"y). Obszar dorzecza Odry w granicach województwa obejmuje wschodnie kra*ce dorzecza Odry,
sigajce do uj!cia S"upi, obejmujc swym zasigiem zlewni Wieprzy (region wodny Dolna Odra
i Przymorze Zachodnie stanowi 6,8' powierzchni województwa pomorskiego) oraz fragment zlewni
Gwdy (wchodzcy w sk"ad regionu wodnego Warty i pokrywajce niespe"na 4,6' województwa).

17
Podstawowy materia" +ród"owy rozdzia"u stanowi opracowanie: Fac-Beneda J., Chlost I., Ekspertyza dotyczca charakterystyki
i uwarunkowa* hydrograficznych rozwoju województwa pomorskiego dla potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego
do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, 2013.
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Ryc. 2. Struktura hydrograficzna województwa pomorskiego.

ródo:!Opracowanie!wasne!na!podstawie!systemu!informacji!o!terenie!woj.!pomorskiego

Na obszarze województwa pomorskiego mona wyróni# dwa systemy hydrograficzne  kaszubski
i deltowy (Ryc. 3.)18. Kaszubski system hydrograficzny (ksh) jest systemem decentrycznym, który jako
jedyny w ca"o!ci wyróniany na terenie województwa pomorskiego obejmuje kilka zlewni, "cznie
o powierzchni ok. 9.556 km2. Centrum systemu znajduje si w obrbie Wzgórz Szymbarskich, skd wody
sp"ywaj promieni!cie, tj. na wschód (Radunia), na pó"noc (%eba i Reda), na zachód (S"upia i %upawa) oraz
na po"udnie (Wda i Wierzyca). Generalnie odprowadzanie nadwyek wodnych z ksh odbywa si w dwóch
kierunkach  pó"nocnym i po"udniowym. Rzeki majce za swoj baz erozyjn Morze Ba"tyckie zalicza
si do pó"nocnego sk"onu Pojezierzy Po"udniowoba"tyckich, za! te, których baz erozyjn jest dolina
Wis"y lub Noteci, do po"udniowego sk"onu. Cieki zlewni sk"onu po"udniowego  Wdy i Wierzycy,

18
System hydrograficzny obejmuje obszar, na którym dosz"o do wykszta"cenia i zorganizowania si spójnego uk"adu
hydrograficznego, jako rezultatu procesu odp"ywu wody, zbudowanego z rónych obiektów sieci hydrograficznej (Fac-Beneda
2011).
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w odrónieniu od cieków sk"onu pó"nocnego  zlewni S"upi, %upawy, %eby i Redy, maj bardziej
wyrównane profile pod"une oraz pozbawione s odcinków prze"omowych i basenowych. Wyjtek
stanowi Radunia, zaliczana do rzek sk"onu po"udniowego, chocia w jej dolinie wyra+nie zaznaczaj si
prze"omy i baseny. Obszar ksh ley w strefie klimatycznej charakteryzujcej si sta"ymi nadwykami
wodnymi.
Ryc. 3. Kaszubski (ksh) i deltowy system hydrograficzny (dsh)

ródo:!Opracowanie!wasne!na!podstawie!systemu!informacji!o!terenie!woj.!pomorskiego.

Rzeki sk"onu pó"nocnego (morenowego) i po"udniowego (sandrowego) róni si wielko!ci odp"ywu
ca"kowitego i proporcjami midzy jego poszczególnymi sk"adowymi genetycznymi. Generalnie zlewnie
sk"onu pó"nocnego charakteryzuj si odp"ywem !rednim rocznym powyej 300 mm, a zlewnie sk"onu
po"udniowego oko"o 200 mm. Duy odsetek obszarów bezodp"ywowych sprzyja duej retencyjno!ci
terenu i w konsekwencji duy jest udzia" zasilania podziemnego w strukturze genetycznej odp"ywu, który
wynosi nawet 75'. Konsekwencj dominacji nap"ywu wód na obrzea systemu jest kumulacja zagroe*
zwizanych z depozycj rumowiska, jako!ci wody i okresowym zatapianiem terenów najniej
po"oonych, szczególnie w rejonie Trójmiasta.
Od wschodu kaszubski system hydrograficzny przechodzi w sztucznie przekszta"cony przez cz"owieka,
deltowy system hydrograficzny (dsh), stanowicy system koncentryczny. W jego obrbie wyrónia si trzy
niezalene podsystemy  gda!ski (gsh) utosamiany z &u"awami Gda*skimi, malborski (msh), utosamiany
z &u"awami Wielkimi (inaczej Malborskimi) oraz druznie!ski (drsh), który mona w przyblieniu utosami#
z &u"awami Elblskimi (tylko fragmentarycznie w województwie pomorskim). Osiami hydrograficznymi,
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rozdzielajcymi wykszta"cone w wyniku wielowiekowej antropopresji i zmian stosunków wodnych
podsystemy, s uj!ciowe odcinki Wis"y i Nogatu. Do dsh nap"ywaj wody powierzchniowe z ca"ego
dorzecza Wis"y oraz powierzchniowe i podziemne z otaczajcych terenów. Wody Wis"y przep"ywaj
tranzytem do Zatoki Gda*skiej w obwa"owanym korycie, z kolei wody nap"ywajce z ssiednich terenów
s odpompowywane lub odprowadzane grawitacyjnie rowami melioracyjnymi.
Wikszo!# z rzek zlewni Pomorza, z uwagi na due spadki terenu, wyrónia charakter rzek górskich
(w górnym biegu). P"yn one wartkim nurtem, tworzc malownicze prze"omy. Pojezierze Kaszubskie
charakteryzuj akweny tworzce skupiska o najwikszej jeziorno!ci w Polsce oraz rzeki: Wda, Mot"awa
z Raduni, Liwa, Wierzyca i Brda (dorzecze Wis"y), a take Gwda (dorzecze Odry) - dop"ywajca poza
obszarem województwa do Odry poprzez Note# i Wart. Rejonem o najbardziej ubogiej sieci
hydrograficznej s mierzeje, które, poza ma"ymi zbiornikami w nieckach deflacyjnych czy
podmok"o!ciach, nie posiadaj naturalnych akwenów. Ich atutem jest jednak bezpo!rednie ssiedztwo
Ba"tyku.
Województwo pomorskie jako zasobne w wody powierzchniowe, cechuje si du liczb akwenów, które
w wielu miejscach tworz rozleg" sie# po"cze*, co tworzy warunki do rozwoju szeroko rozumianej
oferty turystyki wodnej  !ródldowej i morskiej, w tym: przybrzenej oraz dalekomorskiej.
Klimat i zmiany klimatyczne
Województwo po"oone jest w strefie klimatu umiarkowanego o charakterze przej!ciowym, pomidzy
klimatem ldowym i morskim, co jest efektem !cierania si mas wilgotnego powietrza znad Atlantyku
z suchym powietrzem z g"bi kontynentu euroazjatyckiego. W konsekwencji klimat charakteryzuje si
du zmienno!ci pogody i zrónicowaniem przebiegu pór roku w nastpujcych po sobie latach. Pogoda
kszta"towana jest przez sta"e uk"ady baryczne  ni islandzki i wy azorski oraz sezonowo zmieniajce si
ci!nienia baryczne znad Azji  wy wschodnioazjatycki (zima) i ni po"udniowoazjatycki (lato). Ilo!ciowym
przejawem przej!ciowo!ci klimatu jest zachmurzenie sigajce 60-70' dni w roku. Najwiksze
zachmurzenie notowane jest w listopadzie, najmniejsze w sierpniu i wrze!niu. -rednia liczba dni
pochmurnych (zachmurzenie powyej 80') wynosi 120-160 dni w roku, za! dni pogodnych jest 30-50
w roku (zachmurzenie poniej 20').
Pobrzea po"udniowoba"tyckie wraz z kompleksem pojeziernym to obszar, dla którego prognozuje si
najwikszy wp"yw ocieplenia klimatu na funkcjonowanie !rodowiska przyrodniczego. Pod wzgldem
warunków klimatycznych znajduj si w strefie lokalnego, ocieplajcego oddzia"ywania Morza
Ba"tyckiego. Pobrzee zachodnie jest termicznie najcieplejszym obszarem, ze stwierdzonym, istotnym
statystycznie wzrostem temperatury powietrza: !redniej rocznej oraz poszczególnych pór roku.
W regionie prognozowane jest zwikszenie liczby dni gorcych przy zachowaniu dotychczasowych
warunków wystpowania liczby dni zimnych. Wp"yw Morza Ba"tyckiego zaznacza si równie w postaci
wzrostu !redniej rocznej sumy opadu w regionie w porównaniu do obszarów po"udniowych. Wyra+n
granic strefy podwyszonej sumy opadów s wa"y morenowe, wymuszajce lokalne opady orograficzne.
Prognozy nie stwierdzaj istotnych zmian w rozk"adzie opadów w regionie ani dla czasu trwania suszy
atmosferycznej, ani d"ugo!ci trwania okresów mokrych.
Obszar pojezierny w stosunku do pozosta"ych regionów kraju jest najbardziej odporny (tj. najmniej
naraony) na przyrodnicze zdarzenia ekstremalne pod wzgldem czsto!ci i obszaru wystpowania.
Region ten ma charakter konserwatywny: nie stwierdza si podatno!ci na wystpowanie osuwisk,
intensywnej erozji gleb, a take procesów erozji wodnej. Jako bardzo ma"o prawdopodobne okre!la si
wystpowanie ekstremalnych wezbra* w rozumieniu definiowania b"yskawicznych powodzi. Równie
niskie prawdopodobie*stwo ma wystpienie g"bokiej suszy hydrologicznej. Odporno!ci !rodowiska
sprzyjaj bardzo liczne i o zrónicowanej pojemno!ci jeziora, stabilizujce zasoby wód powierzchniowych
i podziemnych. Niemniej obserwuje si pewne zmiany tj. niski stan wody jest notowany w górnym biegu
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rzeki %eby, Liwie i Wi!le (odcinek granica województwa) oraz obniajcy si poziom wód np. w jeziorze
Gowidli*skim.
Istotnym zagroeniem dla gospodarki wodnej województwa jest stwierdzony oraz prognozowany
znaczcy przyrost !redniej temperatury powietrza w regionie. Poda za tym prognozowane znaczce
wyd"uenie okresu wegetacyjnego ro!lin. Ju wspó"czesny, niewielki przyrost temperatury skutkuje
wzrostem parowania wp"ywajc na wielkoobszarowe obnianie stanu wody jezior. Naley z duym
prawdopodobie*stwem zak"ada# kontynuacj tej tendencji w przysz"o!ci. Skutkowa# to bdzie
regionalnym obnianiem zasobów wód powierzchniowych. Na zmniejszenie objto!ci zasobów wód
powierzchniowych bdzie równie w przysz"o!ci oddzia"ywa# intensywnie zapotrzebowanie na wod
w rolnictwie: wyd"uenie okresu wegetacyjnego bdzie sprzyja"o intensyfikacji dzia"alno!ci rolniczej,
szczególnie, e sprzyjaj temu dobre parametry glebowe. Oczywi!cie przemiany te maj charakter
d"ugookresowy. Wzrost temperatury !redniej rocznej bdzie oddzia"ywa" równie na termik wód
powierzchniowych, co moe w d"ugim okresie skutkowa# zmianami flory i fauny rzeczno-jeziornej. Przy
intensywnym wyd"uaniu okresu wegetacji oraz obnianiu zasobów wód powierzchniowych naley
spodziewa# si wzrostu stenia substancji rozpuszczonych oraz zwikszenia procesu eutrofizacji,
szczególnie w niewielkich, izolowanych akwenach wodnych.
Prognozowane globalne zmiany klimatu bd skutkowa"y w przysz"o!ci podniesieniem si stanu wód
oceanicznych i morskich, co dotyczy równie Morza Ba"tyckiego. Proces przyrostu stanu wody w Ba"tyku
nastpi prawdopodobnie stopniowo i pocztkowo w niewielkim zakresie (prognoza 5 cm w horyzoncie
2030 r.). Z punktu widzenia gospodarowania wodami na obszarze województwa, oddzia"ywanie akwenu
morskiego bdzie niekorzystne w aspekcie wzrostu prawdopodobie*stwa wystpowania sztormów
i wiatrów o duej prdko!ci. Odcinki uj!ciowe rzek podatne bd na wystpowanie cofki sztormowej, za!
brzeg morski bdzie naraony na proces erozji wodnej wynikajcej z falowania. Naley spodziewa# si
równie przyrostu temperatury wód morskich. W obrbie Zalewu Wi!lanego naley spodziewa# si
korespondujcego z Ba"tykiem wzrostu stanu wody, co w d"ugim okresie spowoduje powolny wzrost
stanu wód gruntowych w obrbie &u"aw Wi!lanych. W delcie Wis"y w d"ugiej perspektywie podniesienia
bazy erozyjnej moliwe jest zwikszone akumulowanie materia"u mineralnego i organicznego 19.
Zagro#enie powodziowe
Z racji po"oenia i uwarunkowa* fizyczno-geograficznych cz!# województwa (w szczególno!ci
pó"nocno-wschodnia) naraona jest na niebezpiecze*stwo powodzi o rónej genezie: opadowe,
roztopowe, zatorowe i sztormowe oraz wewntrzpolderowe. Zagroenie powodziowe w województwie
potgowane jest przez wystpowanie terenów depresyjnych i przydepresyjnych (&u"awy), z których nie
ma moliwo!ci grawitacyjnego odp"ywu wód i na których istnieje konieczno!# odpompowywania wody.
Rónorodno!# przyczyn zagroenia powodziowego moe spowodowa# ich kumulacj (np. sztorm
z wezbraniem rzecznym), stwarzajc wysokie zagroenie dla ludno!ci i istniejcego zagospodarowania na
znacznym obszarze województwa.
Najwiksze zagroenie powodziowe na obszarze województwa wystpuje w dolinie Wis"y - stanowi je
samoczynnie tworzce si zjawiska lodowe lub d"ugotrwa"e spitrzenia wody w rzece. Zasig powodzi
w takim przypadku moe obj# ca"y obszar &u"aw Wielkich i Gda*skich (ok. 137.440 ha). Samoczynnie
tworzce si zjawiska lodowe usuwane s przez lodo"amacze, które ze wzgldu na wiek wymagaj
wymiany na nowe jednostki. Wysokie ryzyko wystpienia zjawiska powodziowego na Wi!le
spowodowane jest sp"ywem wód z jej !rodkowego dorzecza, zrzutem lodów ze zbiornika we W"oc"awku
oraz warunkami lokalnymi, panujcymi w strefie przybrzenej Ba"tyku, tj. wiatrami sztormowymi,
uniemoliwiajcymi sp"yw wód i lodów oraz wt"aczajcymi wody Zatoki Gda*skiej oraz Zalewu
Wi!lanego w uj!cia rzek. Najbardziej naraone na zjawisko powodzi s &u"awy, których zalanie moe by#
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Plan!gospodarowania!wodami!na!obszarze!dorzecza!Wisy, przyjty Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 18 pa+dziernika 2016
r. w!sprawie!Planu!gospodarowania!wodami!na!obszarze!dorzecza!Wisy!(Dz.U. z 2016, poz. 1911).
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katastrofalne w skutkach. Najcz!ciej wystpujcym zagroeniem na terenie &u"aw jest powód+
sztormowa. Silny wiatr doldowy wiejcy nad morzem spycha masy wody ku brzegowi, powodujc
spitrzenia sztormowe, tym gro+niejsze, im wiksza jest objto!# wody w Ba"tyku. Wzrost poziomu
morza podczas spitrzenia sztormowego jest najcz!ciej bardzo gwa"towny, w cigu 1-2 godzin moe on
dochodzi# do prawie 200 cm. Na polderach u"awskich przyczyn powodzi mog by# take deszcze
nawalne, przy których urzdzenia zainstalowane w stacjach pomp nie bd w stanie odpompowa#
w odpowiednim czasie ca"ej ilo!ci sp"ywajcej wody. Do innych przyczyn zagroe* powodziowych na
&u"awach mona zaliczy# wezbrania, które powstaj np. w wyniku wystpienia niesprawno!ci urzdze*:
!luz, jazów, wrót przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, zapór, a take przerwanie wa"u
przeciwpowodziowego w wyniku utrzymywania si przez d"uszy okres czasu wysokiego poziomu wód
w rzekach.
Gwa"towne zjawiska hydro-meteorologiczne (sztormy, opady nawalne, roztopy) s przyczyn powstania
zagroe* powodziowych (poza &u"awami), take w dolinach rzek: Bia"ogórskiej Strugi, Bolszewki, Brdy,
Cedronu, Che"st, Charbrowskiej Strugi, Czarnej Wody, Elblg  Dzierzgo*, Gardgi, Gizdepki, Go!ciciny,
Gwdy, Kamienicy, Kamionki, Karwianki, Liwy, %eby, %upawy, Mtawy, Pia!nicy, P"utnicy, Potoku
Oliwskiego, Redy, Skotawy, S"upi, Wierzycy, Wietcisy, Zagórskiej Strugi oraz Zbrzycy. W dolinach ww.
rzek wyznaczono obszary szczególnego zagroenia (na mapach zagroenia powodziowego i studia
ochrony przeciwpowodziowej). Podstaw do planowania zagospodarowania przestrzennego na terenach
zagroonych powodzi na rónych jego poziomach stanowi mapy zagroenia powodziowego,
na których wskazano:
obszary, na których prawdopodobiestwo wystpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q 0,2%),
obszary szczególnego zagro!enia powodzi (obszary, na których prawdopodobiestwo wystpienia
powodzi jest "rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), obszary, na których prawdopodobiestwo
wystpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), pas techniczny 20, obszary, mi#dzy
lini brzegu a wa&em przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano
tras# wa&u przeciwpowodziowego, a tak!e wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18,
stanowice dzia&ki ewidencyjne,
obszary obejmujce tereny nara!one na zalanie w przypadku:
§

zniszczenia lub uszkodzenia wa&u przeciwpowodziowego,

§

zniszczenia lub uszkodzenia wa&u przeciwsztormowego (budowli ochronnych pasa
technicznego  wed&ug ustawy Prawo wodne, obowizujcej przed 12 lipca 2014 r.).

Dla odcinków rzek, dla których nie wykonano map w I. cyklu planistycznym, zachowuj wa!no"' studia
ochrony przeciwpowodziowej do czasu sporzdzenia i przekazania w&a"ciwym organom map zagro!enia
powodziowego, opracowanych w kolejnych cyklach planistycznych. Obszary te uznaje si# za obszary
szczególnego zagro!enia powodzi i znajduj si# one przy rzekach: Zbrzyca, górnym odcinku Brdy,
Wietcisy, Kamionki, "rodkowym i górnym odcinku *upawy, "rodkowym i górnym odcinku S&upi, Skotawy,
Kamienicy, górnym odcinku Redy, górnym odcinku Raduni, górnym odcinku Wdy, Gard#gi, ElblgDzierzgo oraz Mtawy.
Du!a skala zagro!enia powodziowego wyst#puje tak!e w powiatach nadmorskich, a szczególnie puckim
(Mierzeja Helska) oraz wejherowskim, l#borskim i s&upskim (szczególnie na terenach bezpo"rednio
przylegajcych do morza). Wzrost cz#sto"ci wyst#powania silnych sztormów oraz zmiany poziomu Morza
Ba&tyckiego21 odnotowywane na polskim wybrze!u skutkuj niszczeniem strefy brzegowej, szczególnie
20
w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 2169 z pó+n.zm.).
21
Poziom morza wzd&u! polskiego wybrze!a w okresie ostatnich 200 lat systematycznie wzrasta. Zmiany w okresie ostatnich 50
lat s silniejsze od zmian globalnych, gdy! poza czynnikami globalnymi zaznacza si# wp&yw zmian regionalnej cyrkulacji
atmosferycznej.
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widocznym na osuwajcych si# odcinkach klifowych. Procesy i zjawiska brzegowe zagra!aj
bezpieczestwu budowli usytuowanych na bezpo"rednim zapleczu brzegu, poniewa! istniejce
umocnienia nie zapewniaj dostatecznej ich ochrony  uwidacznia si# to przede wszystkim w Ustce,
Rowach, Jastrz#biej Górze, Ch&apowie i w miejscowo"ciach Mierzei Helskiej. Przewiduje si# dalsze
wzmaganie procesów erozji wybrze!y po&udniowego Ba&tyku i wzrost zagro!e powodzi sztormow
niektórych nisko po&o!onych cz#"ci wybrze!y, dlatego przy planowaniu dzia&a inwestycyjnych na tych
terenach nale!y bra' pod uwag# wzrastajce zagro!enie ze strony morza, tak aby ogranicza' negatywne
konsekwencje dla elementów infrastruktury oraz ludno"ci, jednocze"nie rekomenduje si# zachowanie
w stanie naturalnym niezainwestowanych odcinków brzegu, jak przewiduje to Konwencja Helsiska.
róda zanieczyszcze wód
Na terenie województwa pomorskiego znajduje si# 165 oczyszczalni "cieków komunalnych i 21
przemys&owych. Wytworzone "cieki, dzi#ki wysoko efektywnej technologii, umo!liwiaj redukcje
poziomów azotu i fosforu. Wprowadzanie do wód substancji biogennych, zawartych w "ciekach
komunalnych, jest czynnikiem przyspieszajcym eutrofizacj# wód. W zwizku z powy!szym na obszarach
zurbanizowanych do wód odprowadzane s oczyszczone "cieki komunalne o zmniejszonym &adunku
azotu i fosforu oraz zawiesiny ogólnej, które charakteryzuj si# mniejszym st#!eniem BZT5 i ChZT.
Zanieczyszczenia oddzia&ujce na wody pochodz tak!e z przemys&u, w tym mi#dzy innymi
z przetwórstwa ropy naftowej, zak&adów chemii organicznej i nieorganicznej, produkcji papieru, produkcji
!ywno"ci, stoczni, itp. -cieki przemys&owe, oprócz substancji biogennych, nasilajcych eutrofizacj# wód,
mog by' +ród&em substancji toksycznych dla organizmów wodnych.
Kolejn istotn presj na wody s zanieczyszczenia pochodzce z terenów rolniczych, wymywane z ziemi
podczas deszczu zwizki azotu i fosforu (obecne w glebie po zastosowaniu "rodków ochrony ro"lin) oraz
zanieczyszczenia pochodzce z hodowli zwierzt. Ten rodzaj presji jest rozproszony na du!ym obszarze
i trudny to oszacowania, a jego skutkiem jest zwi#kszona eutrofizacja wód powierzchniowych.
Presje hydromorfologiczne maj zwizek z regulacj rzek, ochron przeciwpowodziow, !eglug,
urbanizacj oraz energetyk. Przekszta&cenia hydromorfologiczne wywieraj znaczcy wp&yw na warunki
siedliskowe organizmów !ywych.
Rejony najcenniejsze przyrodniczo to cz#sto jednocze"nie najbardziej wra!liwe i szczególnie podatne na
negatywne wp&ywy turystyki ekosystemy. Naturalne wodne walory przycigaj rzesze turystów, których
wizyty nie pozostaj bez wp&ywu na cenn przyrod#. Najbardziej dotkliwie skutki obci!enia turystyk
odczuwaj obszary nadmorskie i ekosystemy s&odkowodne, które s przede wszystkim rajem dla
mi&o"ników sportów wodnych. Stosunkowo krótki sezon turystyczny powoduje, !e oddzia&ywanie na
"rodowisko ze strony turystów jest bardzo intensywne.
Du!e zagro!enie dla zasobów wody stanowi odpady wytwarzane zarówno przez organizatorów ruchu
turystycznego, powstajce w prowadzonych przez nich obiektach turystycznych, jak i pozostawiane
przez samych turystów. Odpady dryfujce w wodzie i zanieczyszczenia p&ynne to bardzo powa!ny
problem dla dzikich zwierzt i ca&ego ekosystemu. Unoszone z prdem kawa&ki plastiku, nakr#tki, torby
foliowe, mog by' przyczyn "mierci zwierzt, które myl je z pokarmem ro"linnym lub zwierz#cym.
Z kolei wod# zanieczyszczaj wycieki benzyny lub ropy z &odzi motorowych i !aglowych wyposa!onych
w silniki, ale te! "cieki z toalet oraz szara woda z kuchni pok&adowych. Obiekty produkuj niebezpieczne
"cieki i cz#sto zrzucaj je jako nieoczyszczane, zawierajce du!e ilo"ci zwizków azotu i fosforu, chlorków,
substancji organicznych oraz bakterii. Tego typu zanieczyszczenia prowadz do tak zwanego zakwitu
wody, czyli eutrofizacji  procesu, który powoduje obni!enie dost#pno"ci tlenu dla organizmów !yjcych
w zanieczyszczonych zbiornikach.
Szczegó&ow ocen# stanu wód powierzchniowych zaprezentowano w uk&adzie poszczególnych szlaków
wodnych.
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Podsumowanie
Ogólne uwarunkowania hydrologiczne i klimatyczne województwa wskazuj, !e:
pod wzgl#dem kszta&towania si# warunków hydrologicznych na rzekach województwa pomorskiego
okres najmniejszych przep&ywów przypada z regu&y na miesice letnie, wi#kszo"' rzek zalicza do rzek
o ustroju gruntowo-deszczowo-"nie!nym z wezbraniem wiosennym, okre"lanych równie! jako re!im
deszczowo-roztopowy z wezbraniami zimowo-wiosennymi,
z uwagi na uwarunkowania hydrologiczne nie wszystkie cieki wodne s przydatne do rozwoju
turystyki wodnej z uwagi na stale obni!ajcy si# poziom wody np. Liwa czy górna *eba,
wysoki udzia& zasilania rzek wodami podziemnymi wp&ywa bardzo silnie na wyrównanie przep&ywów
rzek w cyklu rocznym, przebieg tych parametrów w cyklu rocznym powoduje, !e minima (ni!ówki)
zaznaczone s w przypadku niektórych rzek (np. Pia"nica) bardzo niewyra+nie, podobnie jak okresy
wyst#powania maksimów (wy!owek), dodatkowym czynnikiem wp&ywajcym korzystnie na to
zjawisko jest wysoka retencja wodna licznie wyst#pujcych na terenie województwa jezior,
cechami niekorzystnymi z punktu widzenia turystyki wodnej jest niska temperatura wód, rzeki
województwa pomorskiego pod wzgl#dem termiki zaliczane s do rzek zimnych, a cz#"' z nich nawet
do bardzo zimnych o "redniej rocznej temperaturze wody w granicach 6,3  9,2oC, do rzek bardzo
zimnych zaliczane s: *eba, Reda, w górnych odcinkach Wieprza, S&upia, pomimo niekorzystnych
warunków termicznych na rzekach województwa pomorskiego rzadko wyst#puj zlodzenia,
analiza zmienno"ci klimatu w województwie pomorskim wskazuje na mo!liwo"' wyd&u!ania si#
okresu, w czasie którego panowa' b#d warunki korzystne do uprawiania turystyki wodnej,
zmiany klimatyczne b#d powodowa' niekorzystne oddzia&ywanie morza, w tym generowa' wzrost
prawdopodobiestwa wyst#powania sztormów i wiatrów o du!ej pr#dko"ci, co wiza' si# b#dzie
z wyst#powaniem tzw. cofki sztormowej w odcinkach uj"ciowych rzek, za" brzeg morski b#dzie
nara!ony na proces erozji wodnej wynikajcej ze wzrostu falowania.
Generalnie nale!y stwierdzi', !e rzeki i jeziora województwa pomorskiego cechuj si# bardzo
korzystnymi cechami dla rozwoju turystyki wodnej, a zw&aszcza kajakarstwa i !eglarstwa, jednak rozwój
infrastruktury turystycznej wymaga dostosowania jej do ch&onno"ci i pojemno"ci turystycznej danego
obszaru, uwzgl#dnienia uwarunkowa wynikajcych z zakazów regulujcych kwestie lokalizacji obiektów
turystyki wodnej w strefach brzegowych oraz wdra!ania rozwiza w zakresie gospodarki wodno"ciekowej i odpadowej w miejscach lokalizacji obiektów turystyki wodnej.
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2. POTENCJA! RYNKU TURYSTYCZNEGO
Od kilkunastu lat turystyka w Polsce znajduje si# pod wp&ywem szeregu nowych, wcze"niej nie
wyst#pujcych czynników. Przyj#cie Polski do Unii Europejskiej, przystpienie do Uk&adu z Schengen,
wprowadzenie wiz dla turystów z Ukrainy, Bia&orusi i Rosji, gwa&towny rozwój po&cze lotniczych
i obni!ka cen biletów lotniczych oraz organizacja Mistrzostw Europy EURO 2012 rzutowa&y na zmian#
wizerunku i konkurencyjno"' Polski na arenie mi#dzynarodowej. Jednocze"nie systematyczny wzrost
dochodów spo&eczestwa polskiego, zmiany zachodzce w stylu !ycia, wi#ksza dost#pno"' podró!y
zagranicznych wp&yn#&y na zmiany zachowa turystycznych mieszkaców Polski. Nale!y spodziewa' si#,
!e w nadchodzcych latach czynniki zewn#trzne i wewn#trzne b#d mia&y istotny wp&yw na wielko"'
i struktur# ruchu turystycznego w Polsce. Oczywi"cie istotny wp&yw b#dzie mia&a koniunktura
gospodarcza w Europie i na "wiecie, a szczególnie w krajach dominujcych dzi" w turystyce europejskiej.
Szczególnym uwarunkowaniem, które mo!e zdecydowa' o trwa&ej pozycji Polski na rynku us&ug
turystycznych mo!e by' tak!e globalna sytuacja epidemiologiczna zwizana z pandemi koronawirusa
wywo&ujcego COVID-19. Promocja turystyczna oferty opartej na zasobach naturalnych, w tym rzekach,
jeziorach, krajobrazie, z dala od zgie&ku tradycyjnych destynacji po&udniowej Europy, mo!e sk&ania' wielu
obcokrajowców, a tak!e polskich turystów do wyboru Polski, jako celu wyjazdów urlopowych.
Turyci zagraniczni w Polsce
Z punktu widzenia rozwoju turystyki istotny wp&yw ma ruch turystyczny przyjazdowy do Polski. Wed&ug
danych GUS w 2019 roku zanotowano 88,5 mln cudzoziemców przyje!dzajcych do Polski i by&o to
o 3,0% wi#cej ni! w 2018 r. W"ród go"ci z zagranicy w roku 2019 by&o 21,16 mln turystów (odwiedzajcy
Polsk# na d&u!ej ni! 1 dzie). W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost a! o 7,8%. G&ównym celem
przyjazdu by&y odwiedziny u krewnych lub znajomych (prawie 35% - 7,35 mln), nast#pnie wypoczynek,
rekreacja, wakacje (prawie 29% - 6,1 mln) oraz sprawy s&u!bowe (oko&o 23% - 4,77 mln). W 2019 r. ponad
po&owa turystów zagranicznych (54,2%) sp#dza&a w Polsce 5 lub wi#cej dni.
Turyci w kraju
W 2019 r. mieszkacy Polski odbyli &cznie 75,1 mln podró!y z co najmniej jednym noclegiem  o 4,2%
wi#cej ni! w 2018 r. Zdecydowanie przewa!a&y podró!e krajowe  by&o ich 59,8 mln (o 3,7% wi#cej ni!
w 2018 r.), z tego 34,5 mln (o 2,8% wi#cej ni! w 2018 r.) podró!y krótkookresowych (24 dni) i 25,3 mln
(o 5,1% wi#cej ni! w 2018 r.) podró!y d&ugookresowych, tj. trwajcych 5 dni lub d&u!ej.
W 2019 r. na miesice typowo wakacyjne (lipiec-sierpie) przypad&o &cznie 32,9% wszystkich podró!y,
które mieszkacy Polski (w wieku 15 lat lub wi#cej) odbyli na terenie kraju. Najwi#ksz sezonowo"ci
charakteryzowa&y si# podró!e d&ugookresowe. W przypadku d&ugookresowych podró!y krajowych
przypadajcych na czerwiec, lipiec i sierpie stanowi&y one 56,6% ogó&u tego typu podró!y.
Celem podró!y krajowych by&o g&ównie odwiedzenie krewnych lub znajomych  24,1 mln (48,1% ogó&u
podró!y krajowych). W przypadku podró!y krótkookresowych przewa!a&y podró!e w celu odwiedzenia
krewnych lub znajomych - 17,8 mln (59,5%  krajowych podró!y krótkookresowych). Z kolei w"ród
podró!y krajowych d&ugookresowych przewa!a&y podró!e w celu wypoczynku, rekreacji i wakacji  11,8
mln, co stanowi&o 59,0% krajowych podró!y d&ugookresowych.
W 2019 r. podczas podró!y krajowych z co najmniej jednym noclegiem najwi#cej turystów w wieku 15
lat lub wi#cej odwiedzi&o województwo pomorskie i ma&opolskie  odpowiednio 6,9 mln i 6,8 mln osób,
nast#pnie mazowieckie i zachodniopomorskie  5,9 mln i 5,7 mln osób. Liczba turystów przyj#ta przez
wymienione cztery województwa stanowi&a 50,3% ogó&u krajowego ruchu turystycznego. W czasie
podró!y krótkookresowych mieszkacy Polski najcz#"ciej odwiedzali województwo mazowieckie
i ma&opolskie, za" podczas podró!y trwajcych 5 dni lub d&u!ej  województwa nadmorskie, tj. pomorskie
i zachodniopomorskie.
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G&ównymi kierunkami wyjazdów polskich turystów, podczas krajowych podró!y krótkookresowych by&y
miasta (62,8%), tereny wiejskie (24,8%) i rejony górskie (11,0%). W przypadku wyjazdów
d&ugookresowych równie! miasta by&y najpopularniejszym kierunkiem podró!y (48,2%), kolejnymi
miejscami odwiedzanymi przez mieszkaców Polski by&y: morze (30,5%) i tereny wiejskie (22,3%).
Reasumujc obserwowany w ostatnich latach wzrost wielko"ci ruchu turystycznego krajowego pokazuje,
!e Polacy ch#tnie wypoczywaj w Polsce, inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej
i atrakcji turystycznych, przyjazne przestrzenie publiczne, powodowa' b#d dalszy wzrost turystycznej
mobilno"ci Polaków, a co za tym idzie, wzrost ch#tnych do wypoczynku i rekreacji na wodzie.
Turyci w województwie
Dynamika wzrostu przyjazdów turystycznych do województwa pomorskiego jest znaczna. Kilka
ostatnich lat to znaczny progres w tym zakresie i to nie tylko w sezonie wakacyjnym. Sprzyja temu przede
wszystkim stale poprawiajca si# dost#pno"' transportowa regionu, przygotowanie ofertowe bran!y
turystycznej, stale rozwijajca si# baza noclegowa, jak równie! powstajce nowe propozycje i atrakcje,
zw&aszcza tematyczne, a tak!e te dedykowane rodzinom z dzie'mi. Wci! a! 1/3 wakacyjnego krajowego
ruchu turystycznego skupi&a si# w województwie pomorskim, co plasuje region w czo&ówce kraju.
Silna marka miasta Gdaska pozwala budowa' rozpoznawalno"' regionu na arenie mi#dzynarodowej.
Trójmiasto i jego otoczenie wci! jest g&ównym inspiratorem podró!y, niemniej jednak tury"ci zaczynaj
mocniej eksplorowa' region i poszukiwa' unikalnych miejsc zlokalizowanych w mniej oczywistych
zaktkach województwa. Paradoksalnie zjawisko overtourismu22 zaczyna pozytywnie przek&ada' si# na
gospodarki turystyczne poszczególnych cz#"ci regionu, coraz cz#"ciej to w&a"nie miejsca i obiekty spoza
Trójmiasta rekomendowane s do odwiedzenia przez media zagraniczne jako magiczne i warte
odkrycia23.
Na terenie województwa pomorskiego wed&ug GUS w lipcu 2019 r. (stan w dniu 31 lipca) funkcjonowa&o
1.658 turystycznych obiektów noclegowych (o 30% wi#cej ni! w 2012 r.). Rozmieszczenie turystycznej
bazy noclegowej na terenie województwa nie jest równomierne. Ponad po&owa zasobów bazy
noclegowej zlokalizowana by&a w powiatach o du!ych walorach turystycznych po&o!onych w pasie
nadmorskim: w powiecie puckim (523 obiekty), w powiecie nowodworskim (196), Gdasku (167),
w powiecie l#borskim (156) oraz s&upskim (150). Pod wzgl#dem liczby miejsc noclegowych
w turystycznych obiektach noclegowych w przeliczeniu na 1000 osób zamieszkujcych dany obszar,
najwy!szy poziom tego wska+nika odnotowano w: powiecie nowodworskim, gdzie na ka!dych 1000
mieszkaców przypada&o 413 miejsc noclegowych, powiecie puckim  316 oraz powiecie l#borskim 
169.
W 2019 r. z obiektów tych na skorzysta&o 3.238,7 tys. osób (o 73,5% wi#cej ni! w 2012 r.). Liczba
udzielonych noclegów na 1000 ludno"ci w roku 2019 wzros&a w stosunku do roku 2012 o prawie 58%
i wynios&a 4.420,2. Dynamicznie rosnca liczba udzielonych noclegów oznacza, !e Pomorskie, na tle
krajowym, jest jedn z najbardziej poszukiwanych destynacji turystycznych w Polsce, a trend ten dotyczy
równie! miesi#cy poza typowym sezonem turystycznym.
Podsumowanie
Potencja& tkwicy w ruchu turystycznym w województwie pomorskim jest szans rozwojow dla
turystyki wodnej. Podstawowym wnioskiem, jaki mo!na wycign' z powy!szych danych, jest
stwierdzenie, !e ruch turystyczny w regionie koncentruje si# w sezonie letnim i zwizany jest ze stref
przybrze!n Ba&tyku. Zasadniczo oznacza to, !e tury"ci preferuj bardziej stacjonarny sposób sp#dzania

22

to zjawisko dotykajce kierunków, gdzie mieszkacy, albo tury"ci (lub obie strony) zauwa!aj zbyt du! liczb# zwiedzajcych, co
ma wp&yw na jako"' !ycia lub znaczco negatywnie wp&ywa na do"wiadczenie przebywania w danych miejscu. Jest to zjawisko
odwrotne do zrównowa!onej turystyki, której celem jest tworzenie miejsc przyjaznych zarówno mieszkacom, jak i turystom.
23
https://www.prot.gda.pl/wp-content/uploads/2019/07/Raport-2018.pdf
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czasu wolnego. Zarówno koncentracja przestrzenna bazy turystycznej, "redni czas i okres pobytu
pozwalaj stwierdzi', !e województwo pomorskie jest atrakcyjne turystycznie, w powszechnym
odbiorze, przede wszystkim w strefie nadmorskiej. Tak!e ruch turystów z zagranicy ma w znacznym
stopniu swoj specyfik# opart o zasoby dziedzictwa kulturowego (Gdask, Malbork) i dotyka segmentu
turystyki historycznej, krajoznawczej. Oznacza to, !e podejmowane dzia&ania w zakresie prezentowania
pe&nej oferty turystycznej regionu, opartej tak!e na zasobach i walorach rzek i jezior wymagaj
zastanowienia i zbudowania innych ni! turystyka nadmorska i historyczna marek Pomorza. Dobrym
przyk&adem w tym zakresie jest promowanie szlaków !eglarskich Delty Wis&y w ramach promocji
produktu turystycznego P#tli ;u&awskiej w mediach spo&eczno"ciowych, telewizji i prasie. Konieczne jest
ukierunkowanie dzia&a na promocji jednodniowych sp&ywów kajakowych po rzekach i jeziorach
Pomorza, w trakcie urlopów nad morzem. Z jednej strony wp&ynie to na urozmaicenie pobytu, a z drugiej
na dekoncentracje ruchu turystycznego w strefie przybrze!nej.
Ponadto "wiatowym trendem jest wzrastajca "wiadomo"' zdrowotna spo&eczestwa, co b#dzie mie'
pozytywne konsekwencje w turystyce, tj. coraz wi#kszym zainteresowaniem b#d cieszy&y si# oferty
proponujce aktywne formy sp#dzania czasu wolnego24. Dlatego w tym kierunku nale!y upatrywa'
szansy dalszego rozwoju produktów turystycznych zwizanych z turystyk wodn. Na szans# dalszego
rozwoju takich produktów wskazuje chocia!by rosncy ruch turystyczny w województwie, co wymusza
przygotowanie i dostosowanie odpowiedniej oferty turystycznej. Niewtpliwie na rozwój turystyki
wodnej w regionie nale!y spojrze' z perspektywy uwarunkowa przyrodniczych. W województwie
pomorskim wyst#puje bogata sie' sp&awnych rzek i kana&ów oraz du!ych zbiorników wodnych, które
umo!liwiaj kreowanie du!ej ilo"ci produktów turystyki wodnej. Cz#"' du!ych jezior jest po&czona
szlakami kajakowymi lub niewielkimi kana&ami, strugami, które dla kajakarzy nie stanowi problemu,
jednak dla wi#kszych jednostek nierzadko staj si# barier nie do pokonania. Jest to czynnik, który
uniemo!liwia zbudowanie atrakcyjnej "ródldowej oferty dla !eglarzy. Oznacza to potrzeb# koncentracji
dzia&a nie tylko na obiektach punktowych (np. porty i przystanie !eglarskie) na poszczególnych jeziorach,
lecz tak!e na "ródldowych szlakach !eglarskich zwizanych z likwidacj barier (np. budow mostów
zwodzonych, "luz, itp.), ale tak!e z popraw oferty w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wod przez
rozwój atrakcyjnych miejsc do kpieli.

24

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. POT, Warszawa, 2011.
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3. DIAGNOZA STANU I KIERUNKI ROZWOJU OBIEKTÓW OBS!UGI TURYSTYKI WODNEJ
3.1. System zlewni Brdy
Ogólna charakterystyka zlewni
Wody w zlewni Brdy odp&ywaj w g&ównej mierze na
po&udnie. Ca&kowita powierzchnia zlewni wynosi
4664,99 km2. Tab. 2 przedstawia g&ówne dop&ywy rzeki
Brdy, z kolei Tab. 3 najwi#ksze jeziora w zlewni Brdy.
Obszar zlewni Brdy zosta& ukszta&towany w czasie
zlodowace czwartorz#dowych. Charakterystycznymi
elementami rze+by terenu s liczne jeziora rynnowe
i wytopiskowe, obszary wydmowe i sandry. W zlewni
Brdy wyst#puje du!e zró!nicowanie hipsometryczne
wobec ostro zarysowanych form terenowych. Pó&nocna
cz#"' zlewni, jako odcinek +ródliskowy kaszubskiego systemu hydrograficznego, cechuje si#
niewyrównanymi profilami pod&u!nymi koryt cieków. Wyst#puje naprzemianleg&o"' odcinków
basenowych oraz prze&omowych. Po&udniowa cz#"' zlewni jest natomiast du!o bardziej monotonna pod
wzgl#dem ró!nic w ukszta&towaniu powierzchni. Wyst#puje tu du!a liczba niewielkich zag&#bie
terenowych, nierzadko wype&nionych wod. Ta dwojako"' znajduje odzwierciedlenie równie!
w spadkach doliny cieku g&ównego. Najwi#ksze spadki dolina osiga w górnym biegu cieku, najmniejsze
za" w odcinku uj"ciowym, a tak!e "rodkowym. Std te! niewielki "redni spadek doliny, który wynosi oko&o
0,7. Najwy!szym punktem zlewni jest punkt po&o!ony na pó&noc od miejscowo"ci Rabacino
w pónocnej czci zlewni o rzdnej 234,7 m n.p.m. Najni!szy punkt to okolice ujcia rzeki do Wisy na
rzdnej okoo 29 m n.p.m. (poza zasigiem województwa pomorskiego).
Przebieg roczny rednich miesicznych przepywów Brdy w profilu w Ciecholewach z wielolecia 1961
2000 wykazywa wartoci wy!sze od redniej rocznej w okresie od listopada do kwietnia, natomiast
ni!sze od redniej w pozostaym okresie. Najwy!sze rednie miesiczne przepywy wystpoway
w grudniu, a najni!sze w lipcu25.
Tab. 2. Gówne dopywy Brdy

#ródo

Miejsce uj$cia do Brdy

Dugo cieku
(km)

Powierzchnia
zlewni (km2)

Ruda

na pd. od Jez. Dymno

ok. Przechlewa

20,37

103,32

Lipczynka

Nazwa

ok. Jez. Wgorzówko

ok. S"polna

22,96

108,74

Chocina

ok. Wierzchocina

Jez. Karsi#skie

38,88

266,67

Zbrzyca

ok. Turzonki

Jez. Witoczno

48,77

448,64

Suska Struga

ok. Krojant

ok. Nadolnej Karczmy rz. Raci"ska Struga

20,49

95,03

Raci"ska Struga

ok. Lichnowy

ok. Nadolnej Karczmy

23,2

236,83

Czerska Struga

ok. miejscowoci Krzy!

na pd. od Nowego Myna

31,47

151,99

ródo:!J.!Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

25
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz"ca charakterystyki uwarunkowa# hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda#sk
2013.
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Tab. 3. Najwi$ksze jeziora w zlewni Brdy
Lp.

Nazwa jeziora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Charzykowskie (%ukomie)
Karsi#skie
Szczytno
Kruszy#skie
Somi#skie
Krpsko
Ostrowite (Józefowo)
Dybrzyk (Drzewicz)
Studzienickie (K"czno, Ry#skie, Studzieniczno)
Gwiazdy
Trzemeszno
Wiejskie
Lipczyno Wielkie
Kielskie
Gbokie (Pietrzykowskie Du!e)
&pierewnik (Przysarcz)
%"ckie
Kiedrowickie
Witoczno
Borzyszkowskie

Pow.
[ha]
1363,80
688,00
645,20
461,30
433,10
377,30
280,70
216,50
215,50
210,00
184,20
166,00
155,00
143,20
138,90
138,90
126,70
102,90
101,20
101,20

Poj.
[tys. m3]
134533,20
73365,00
51762,60
14546,30
11368,80
22474,90
29989,80
18955,90
14803,00
29589,70
3823,10
9067,60
13927,80
11934,70
14082,80
7334,00
10908,70
4119,80
4342,00
8076,20

G$b. max.
[ha]
30,50
27,10
21,40
7,00
14,00
17,40
43,00
19,00
17,10
43,70
4,80
9,20
29,70
23,30
21,90
14,00
19,00
7,10
6,80
31,00

G$b. r.
[m]
9,80
10,70
8,00
3,10
2,60
5,90
10,70
8,80
6,90
14,00
2,10
5,50
9,00
8,30
10,10
5,20
8,60
4,00
4,30
7,70

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

Jednolite cz$ci wód powierzchniowych26
Poni!sze tabele przedstawiaj" jednolite czci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
poo!one w granicach zlewni rzeki Brdy.
Tab. 4. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Brdy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PLRW2000252923979
PLRW20001829213
PLRW200017292659
PLRW20001729249
PLRW200018292329
PLRW200025292175
PLRW200018292529
PLRW200020292599
PLRW200017292189
PLRW200017292569
PLRW2000029254529
PLRW2000232923149
PLRW200025292549
PLRW20001929219
PLRW20002329268
PLRW2000182923952
PLRW20001829239314

Brda od wpywu do Jez. Charzykowskiego do wypywu z Jez. Kosobudno
Brda do Jez. Szczytno
Kamionka do wypywu z jez. Mochel
Raci"ska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno
Chocina z Jez. Gwiazdy i Trzebielsk
Brda od wpywu do Jez. Szczytno do wypywu z Jez. Ko#skiego
Czerska Struga
Brda od wypywu z Jez. Kosobudno do wpywu do Zb. Koronowo
Lipczynka z Jez. Lipczyno Wielkie
Kicz z jeziorem 'ali#skim
Wielki Kana Brdy
Czerwona Struga
Bielska Struga
Brda od wypywu z Jez. Ko#skiego do wpywu do Jez. Charzykowskiego
Wytrych
Czernicki Rów
Orla Struga

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

26
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej ("cznie z ochron" rodowiska) w myl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow"
Dyrektyw" Wodn". Jednolita cz* wód jest pojciem. obejmuj"cym zarówno zbiorniki wód stoj"cych, jak i cieki, a tak!e
przybrze!ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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Tab. 5. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Brdy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW20290

Jez. Charzykowskie

2

PLLW20310

Jez. Karsi#skie

3

PLLW20268

Jez. Szczytno Wielkie

4

PLLW20329

Jez. Kruszy#skie

5

PLLW20327

Jez. Somi#skie

6

PLLW20272

Jez. Krpsko

7

PLLW20299

Jez. Ostrowite

8

PLLW20362

Jez. Dybrzk

9

PLLW20317

Jez. Gwiazdy

10

PLLW20364

Jez. Trzemeszno

11

PLLW20311

Jez. Wiejskie

12

PLLW20282

Jez. Lipczyno Wielkie

13

PLLW20349

Jez. Kielsk

14

PLLW20257

Jez. Gbokie

15

PLLW20371

Jez. Spierewnik

16

PLLW20361

Jez. %"ckie

17

PLLW90868

Jez. K"czno

18

PLLW20350

Jez. Kiedrowickie

19

PLLW20323

Jez. Wytoczno

20

PLLW20360

Jez. Psno

21

PLLW20313

Jez. Borzyszkowskie

22

PLLW20265

Jez. Dymno

23

PLLW20346

Jez. Studzieniczno

24

PLLW20356

Jez. &luza

25

PLLW20353

Jez. Parszczenica

26

PLLW20343

Jez. Ksi!e

27

PLLW20331

Jez. Brze+no

28

PLLW20315

Jez. Trzebielsk

29

PLLW20312

Jez. Piaszno

30

PLLW20380

Jez. &lepe

31

PLLW20342

Jez. Laska

32

PLLW20333

Jez. Mosino Wielkie

33

PLLW20400

Jez. Zamarte

34

PLLW20339

Jez. Milachowo

35

PLLW20330

Jez. Parzy#skie

36

PLLW20273

Jez. Olszanowskie

37

PLLW20363

Jez. Kosobudno

38

PLLW20259

Jez. Ciemno

39

PLLW20253

Jez. Kamie#

40

PLLW20277

Jez. Ko#skie

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego znaczenie ma sama Brda oraz jej trzy dopywy:
Chocina, Ruda (w tym Kunia) oraz Zbrzyca, a tak!e element sztuczny - Wielki Kana Brdy.
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3.1.1. Brda
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Brda (ciek II rzdu), lewobrze!ny dopyw Wisy, swój
pocz"tek bierze z Jeziora Kamie#, poo!onego na wschód
od Miastka, na rzdnej 172 m n.p.m., a uchodzi do Wisy
na jej 772 km, na wysokoci okoo 29 m n.p.m. w dzielnicy
Bydgoszczy - Fordonie. Cakowita dugo* rzeki wynosi
245,3 km. Rzeka pynie na terenie dwóch województw:
pomorskiego (odcinek +ródowy i rodkowy) oraz
kujawsko-pomorskiego. Bieg Brdy jest niezwykle
ró!norodny. W odcinku +ródowym spadki Brdy znacznie
przewy!szaj" spadki dla odcinka rodkowego oraz ujciowego. W"skie i gbokie rynny o stromych
zboczach, w których pynie Brda poprzeplatane s" szerokimi dolinami, w których rzeka swobodnie
meandruje. Odcinek rodkowy to odcinek rzeczno-jeziorny. System Brdy jest bardzo zo!onym
i rozbudowanym systemem rzecznym. W skad jego wchodzi du!a liczba niewielkich dopywów.
W zlewni Brdy wystpuje wiele jezior, nierzadko przepywowych, w tym jeziora: Gbokie, Szczytno
Wielkie, Ko#skie, Charzykowskie, Karsi#skie, Witoczno, %"ckie, Dybrzk oraz Kosobudno, przez które
przepywa Brda. Dolny bieg Brdy to odcinek skanalizowany, "cz"cy dorzecze Wisy z dorzeczem Odry
za pomoc" Kanau Bydgoskiego27.
Brda stanowi jeden z najpikniejszych szlaków wodnych w Polsce, atwy, dostpny dla pocz"tkuj"cych
turystów, nieco uci"!liwy jedynie w górnym biegu. Rzeka bardzo dobrze przygotowana do turystyki
i licznie wykorzystywana przez kajakarzy. Dugo* szlaku kajakowego na terenie województwa wynosi
112 km (Tab. 6.). W skad szlaku wchodz" 2 zespoy jezior:
Szczytno i Krpsko - odcinek atwy i nieuci"liwy, jednak prowadzcy po do% du"ych jeziorach, co
wymaga od kajakarza znacznego wysiku i uwagi na warunki atmosferyczne (wiatr, falowanie), brzegi
jeziora Szczytno s w du"ej czci strome, zalesione, natomiast jeziora Krpsko bagniste i poronite
trzcinami,
Charzykowskie, Dugie, Karsi"skie, Witoczno, #$ckie i Dybrzk - odcinek atwy i nieuci"liwy, prowadzi
po do% du"ych jeziorach, co wymaga od kajakarza znacznego wysiku, zwaszcza przy gorszych
warunkach atmosferycznych (wiatr, falowanie), jeziora otoczone lasami sosnowymi, polami
uprawnymi z paskimi i wysokimi brzegami.
Tab. 6. Charakterystyka szlaku turystycznego Brdy
Dugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

szlaku

'wieszyno  (woj. kuj-pom. 244, w tym 112
ujcie do rz. Wisy)
km w granicach
woj. pom.

odcinków
trudnych

odcinków
rednio
trudnych

odcinków
atwych

0

42

202

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

5

10

%ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

27
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotyczca charakterystyki uwarunkowa( hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda(sk
2013.

30

Turystyczne u#ytkowanie rzeki i jezior przepywowych28
kajakarstwo,
"eglarstwo (m.in. jez.: Charzykowskie, Karsi(skie),
jednostki motorowodne,
"egluga pasa"erska,
amatorski poów ryb,
surfing (windsurfing, kitesurfing), narty wodne, wakeboard, flyboard,
miejsca kpielowe,
nurkowanie.
Jako wód
W analizowanym okresie jednolite czci wód powierzchniowych *JCWP) obejmujce rzek Brd
charakteryzoway si umiarkowanym potencjaem ekologicznym, stanem chemicznym poni"ej dobrego
i ogólnym zym stanem JCWP, poza JCWP Brda od wypywu z jez. Kosobudno do wpywu do zb. Koronowo,
zaliczonym do dobrego stanu chemicznego. Ocen stanu JCWP obejmujcych Brd zamieszczono w tabeli
poni!ej.

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

PLRW200020292599

2015

III

II

II

II

III

dobry

z"y

Brda od wyp"ywu z jez.
Charzykowskiego do
wyp"ywu z jez. Kosobudno

PLRW200025923979

2016

III

I

PSD

II

III

poni!ej
dobrego

z"y

Brda od wyp"ywu z jez.
Ko#skiego do wp"ywu do
jez. Charzykowskiego

PLRW20001929219

2017

III

I

I

II

III

poni!ej
dobrego

z"y

Brda do jez. Szczytno

PLRW20001829213

2016

II

I

PSD

II

III

poni!ej
dobrego

z"y

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Klasa elementów
biologicznych

Brda od wyp"ywu z jez.
Kosobudno do wp"ywu do
zb. Koronowo

Nazwa JCWP

Klasa elementów
hydromorfologicznyc
h
Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Kod JCWP

Rok bada!

Tab. 7. Ocena stanu jednolitych czci wód powierzchniowych rzecznych  Brda

!ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2015, 2016, 2017 i 2018. Inspekcja Ochrony #rodowiska,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in#ynierskie29, linie napowietrzne
Na rzece Brdzie znajduj si:
stopie# wodny wraz z MEW Mylof (gm. Czersk),
1 jaz ruchomy w Starej Brdzie Pilskiej (gm. Kocza"a),
1 zastawka w Starej Brdzie (gm. Kocza"a),

28

Informacje nie oznaczaj, !e wymienione sposoby u!ytkowania wystpuj na ca"ym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przep"ywa.
29
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G"ówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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1 most przez jezioro Szczytno Wielkie (gm. Cz"uchów),
35 mostów drogowych, w tym w gminach: Brusy (2 szt.), Chojnice (4 szt.), Czersk (2 szt.), Kocza"a (6
szt.), Konarzyny (2 szt.), Przechlewo (19 szt.),
4 mosty kolejowe, w tym w gminach: Brusy (1 szt.), Czersk (1 szt.), Przechlewo (2 szt.)
przejd% do planszy Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie.
Ponadto na rzece i jeziorach przep"ywowych mog znajdowa& si napowietrzne linie
elektroenergetyczne. Z punktu widzenia uci!liwo'ci dla kajakarzy przeszkodami s jaz na rzece w Starej
Brdzie Pilskiej oraz stopie# wodny wraz z MEW Mylof. Uci!liwo'ci dla !eglarzy s 3 mosty drogowe na
odcinku Swornegacie  Drzewicz oraz drewniana kadka dla pieszych w miejscowoci Swornegacie.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania30
odcinkowa niedro!no" rzeki wynikaj#ca z wiatroomów i powalonych drzew,
niebezpieczne stare drewniane mosty/ kadki lub ich pozostaoci,
ograniczenia wynikaj#ce z form ochrony przyrody,
b%dne oznakowanie szlaku (sprzeczne informacje o kilometra!u),
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w 'wieszynie nad Jeziorem G%bokim (gm. Miastko)*,
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w Starej Brdzie Pilskiej (gm. Koczaa)*,
Przysta& kajakowa w Wilkowie (gm. Koczaa)
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w +onie (1) (gm. Przechlewo)*,**
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w +onie (2) (gm. Przechlewo)*,**
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w Nowej Brdzie (1) (gm. Przechlewo)*,**
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w Nowej Brdzie (2) (gm. Przechlewo)*,**
Przysta& kajakowa i pole biwakowe Folbryk (1) (gm. Przechlewo)*,**
Przysta& kajakowa i pole biwakowe Folbryk (2) (gm. Przechlewo)*,**
Stanica wodna w Garbatym Mocie (gm. Przechlewo)**,
Stanica wodna Dolinka (gm. Przechlewo)**,
Przysta& i pole biwakowe w Rzewnicy (gm. Rzeczenica)*, **,
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w Gwie-dzinie (gm. Rzeczenica)*,
Przysta& kajakowa Dolinka (gm. Przechlewo),
Przysta& i pole biwakowe w Starym Kleniku (gm. Przechlewo)*,
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w OSIR Przechlewo (gm. Przechlewo)*,**,
Stanica wodna w Paszczycy (gm. Przechlewo)**,
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w S#polnie (gm. Przechlewo)**,
Przysta& kajakowa w Ciecholewach (gm. Konarzyny)*,
30

Informacje oznaczaj#, !e wymienione ograniczenia i bariery wyst%puj# na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Stanica wodna PTTK w Charzykowach (gm. Chojnice),
Przysta& !eglarska w Charzykowach (gm. Chojnice),
Przysta& !eglarska w Funce (gm. Chojnice),
Przysta& !eglarska w Bachoru (gm. Chojnice),
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w Maych Swornegaciach (gm. Chojnice),
Przysta& !eglarska w Maych Swornegaciach (gm. Chojnice),
Przysta& kajakowa Kajaki Swornegacie  podmiot prywatny (gm. Chojnice),
Przysta& kajakowa Turbo Kajaki  podmiot prywatny (gm. Chojnice),
Przysta& kajakowa Swornegacie  Kokoszka (gm. Chojnice)*,
Przysta& kajakowa UKS w Swornegaciach (gm. Chojnice)*,
Przysta& kajakowa i pole biwakowe nad Jez. Witoczno w Swornegaciach (gm. Chojnice)*,
Przysta& kajakowa i pole biwakowe P%sno (gm. Chojnice),
Centrum Kajakowo-Rowerowe w Drzewiczu (gm. Chojnice),
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w Drzewiczu (gm. Brusy),
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w Czernicy (gm. Brusy)*,
Przysta& !eglarsko-kajakowa Cyranka w Czernicy (gm. Brusy),
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w M%cikale (gm. Brusy)*,
Przysta& kajakowa i pole biwakowe w Mylofie (gm. Czersk),
Pole namiotowe i przysta& kajakowa w Rytlu (gm. Czersk),
Pole namiotowe ciernisko nad Brd w +ukowie (gm. Czersk),
Przysta& kajakowa Mewa (gm. Czersk)*,
Przysta& kajakowa i pole namiotowe Zielony Wiatr w Brdzie (gm. Czersk),
przejd- do planszy Istniejce, projektowane lub b!dce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Ww. inwestycje (*) zostay zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjno#ci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Brd w#ród natury, Pomorskie Szlaki Kajakowe  Meandry
Brdy i Chociny oraz Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlakiem Brdy i Zbrzycy.
Ww. inwestycje (**) zostay zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 (Dziaanie 6.1. Infrastruktura wzmacniajca potencja turystyczny)
w ramach Projektu Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodost!pnej infrastruktury turystycznej
w gminach: Przechlewo, miejskiej Czuchów, wiejskiej Czuchów, Debrzno, Koczaa i Rzeczenica.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Szlak wodny Brdy nale!y do najlepiej zagospodarowanych turystycznie szlaków kajakowych w Polsce.
Wzdu! rzeki znajduj# si% liczne miejsca z mo!liwoci# noclegu oraz pola biwakowe, a system
oznakowania rzeki powoduje, !e kajakarze czuj# si% bezpieczni i nawet bez mapy doskonale orientuj# si%
w terenie. Z uwagi na bardzo wysokie zainteresowanie rzek# Brd# wymagane jest jednak uzupenienie
infrastruktury, zwaszcza etapowej (pomosty cumownicze, maa architektura na polach biwakowych) na
odcinku od miejscowoci Swornegacie (gm. Chojnice) do miejscowoci Brda (gm. Czersk).
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Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Rzeka posiada predyspozycje do rozwoju ró!nych form turystyki wodnej, nie tylko w zakresie
kajakarstwa, lecz tak!e !eglarstwa na okrelonych odcinkach (Jez. Szczytno, Jez. Kr%psko, Jez.
Szczycienko i Jez. Ko&skie oraz na odcinku od Jez. Charzykowskiego przez Jez. Dugie, Jez. Karsi&skie,
Jez. Witoczno, Jez. 0#ckie, Jez. Dybrzk oraz Jez. Kosobudno). Z uwagi na wielko" akwenów jeziornych
Jez. Charzykowskiego i Jez. Karsiskiego wskazane jest równie rozwijanie oferty opartej na egludze
pasaerskiej, skierowanej w szczególno!ci do rodzin z dzie"mi oraz osób starszych. Obszar dysponuje
take warunkami do uprawiania amatorskiego po#owu ryb, co wi%za" si& powinno z rozwojem oferty
infrastrukturalnej w tym zakresie, zw#aszcza pomostów w&dkarskich oraz towarzysz%cych im elementów
ma#ej architektury (wiaty, #awosto#y i kosze na odpady). Z uwagi na zasoby i walory przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe szlak naley zaliczy" do rzek o bardzo wysokim potencjale turystycznym.
Wskazane jest take podejmowanie dzia#a integruj%cych ofert& turystyki wodnej z ofert% wynikaj%c%
z rozwijanej w obszarze infrastruktury rowerowej.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej%ce - planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Przysta kajakowa i pole biwakowe w Starej Brdzie Pilskiej (gm. Kocza#a, nr karty 509)*
Przysta kajakowa i pole biwakowe w 'o#nie (1) (gm. Przechlewo, nr karty 15),
Przysta kajakowa i pole biwakowe w 'o#nie (2) (gm. Przechlewo, nr karty 1089),
Przysta kajakowa i pole biwakowe w Nowej Brdzie (gm. Przechlewo, nr karty 12),
Przysta kajakowa i pole biwakowe Folbryk (gm. Przechlewo, nr karty 11),
Stanica wodna w Garbatym Mo!cie (gm. Przechlewo, nr karty 17),
Stanica wodna Dolinka (gm. Przechlewo, nr karty 10),
Przysta i pole biwakowe w Gwie*dzinie (gm. Rzeczenica, jez. Kr&psko, nr karty 387),
Przysta kajakowa i pole biwakowe w OSIR Przechlewo (gm. Przechlewo, jez. Koskie, nr karty 13),
Przysta kajakowa i pole biwakowe w S%polnie (gm. Przechlewo, nr karty 22),
Przysta kajakowa w pobliu miejscowo!ci Ciecholewy (gm. Konarzyny, nr karty 206),
Przysta kajakowa w Charzykowach (gm. Chojnice, jez. Charzykowskie, nr karty 253),
Przysta kajakowa (przy mo!cie)  Swornegacie (gm. Chojnice, nr karty 228),
Przysta kajakowa i pole biwakowe nad Jeziorem Witoczno w Swornegaciach (gm. Chojnice, nr karty
229),
Przysta kajakowa O!rodek Zielony Wiatr w Brdzie (gm. Czersk, nr karty 565).
Nowe obiekty:
Przysta kajakowa w pobliu miejscowo!ci Konarzyny (gm. Konarzyny, nr karty 562),
Przysta jachtowa (eglarska) w miejscowo!ci Ma#e Swornegacie (gm. Chojnice, jez. Charzykowskie,
nr karty 756),
Przysta jachtowa na 20 jednostek przy amfiteatrze w miejscowo!ci Swornegacie (gm. Chojnice, jez.
Karsiskie, nr karty 755),
Most zwodzony w ci%gu drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowo!ci Swornegacie (gm. Chojnice, jez.
Charzykowskie, nr karty 750),
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Most zwodzony  Kozi Most w miejscowo!ci Swornegacie (gm. Chojnice, nr karty 1038),
Przysta jachtowa na 10 jednostek przy stanicy wodnej PTTK (gm. Chojnice, jez. Witoczno, nr karty
754),
Most zwodzony  Kamionka (gm. Chojnice, nr karty 1039),
Most zwodzony w ci%gu drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowo!ci Drzewicz (gm. Brusy, nr karty
751),
Przysta jachtowa na 10 jednostek w miejscowo!ci Czernica (gm. Brusy, nr karty 753),
Przysta kajakowo-eglarska Mylof (gm. Czersk, nr karty 271),
Dogodne miejsce wodowania Modrzejewo (gm. Czersk, nr karty 274),
Przenoska w Rytlu  Brda  Wielki Kana# Brdy, (gm. Czersk, nr karty 1037
Przysta kajakowa w Rytlu (gm. Czersk, nr karty 276),
przejd* do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz%dkowanie gospodarki wodno-!ciekowej w ramach aglomeracji !ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru !cieków bytowych i szczelno!ci zbiorników,
podnoszenie !wiadomo!ci rolników w zakresie skutków stosowania !rodków ochrony ro!lin i
nawozów na jako!" wód,
wykszta#cenie odpowiednich kadr do obs#ugi i zarz%dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi%zanie !ci!lejszej wspó#pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki, w tym nawi%zanie dzia#a dotycz%cych zagospodarowania
szlaku z województwem kujawsko-pomorskim,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
p#ywania i eglowania,
poprawa jako!ci oferty turystycznej obszaru wokó# Zespo#u Jezior Charzykowskich,
promowanie Brdy jako atrakcyjnego szlaku kajakowego, w tym przygotowanie kampanii
informacyjno-edukacyjnych (m.in. poprzez spoty reklamowe  kino, radio, TV, Internet),
stworzenie oferty szlaku eglarskiego Krainy Jezior Charzykowskich, #%cz%cego Jezioro
Charzykowskie ze zbiornikiem Mylof, wymagaj%cej zast%pienia istniej%cych mostów drogowych
mostami zwodzonymi oraz likwidacji (odcinkowej przebudowy) kolizyjnej infrastruktury technicznej,
budowa marki Krainy Jezior Charzykowskich,
polskiego eglarstwa !ródl%dowego,

która

moe

by"

kamieniem

w&gielnym

stworzenie warunków do rozwijania eglugi pasaerskiej na odcinku miedzy miejscowo!ciami
Charzykowy (gm. Chojnice) a Zapor% (gm. Czersk),
konieczno!" organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiaj%cych przep#yw kajaków,
konieczno!" przedsezonowej (lipiec/sierpie) odcinkowej wycinki bujnej ro!linno!ci w korytach rzek,
stworzenie sieci wypoyczalni sprz&tu wodnego oraz czarterowania jachtów (w tym dla turysty
zagranicznego).
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3.1.2. Chocina
Charakterystyka rzeki
Chocina to lewy dop#yw Brdy o d#ugo!ci ok. 39 km,
którego *ród#a znajduj% si& na obszarze gminy Lipnica
w okolicach Starego Mostu. Wg podzia#u fizycznogeograficznego Polski rzeka p#ynie w ca#o!ci przez
mezoregion Równiny Charzykowskiej, zdominowany
przez równinne krajobrazy fluwioglacjalne (sandrowe), od
pó#nocy ograniczone morenami czo#owymi. Górny
odcinek rzeki jest bardzo w%ski i przypomina strumyk.
+rodkowy bieg, od Bindugi do Zielonej Chociny,
charakteryzuje si& s#abym nurtem. Rzeka przep#ywa tu przez zatorfion% i monotonn% krajobrazowo
szerok% dolin& z uregulowanym odcinkiem koryta31.
Szlak kajakowy na Chocinie rozpoczyna si& w Zielonej Chocinie, poniej której otoczenie zmienia si& na
#%kowo-le!ne. Kilometr za wsi% z lewej strony znajduje po#%czenie z Jez. Wielkim Zielonym. Do wsi Jonki
mija si& #agodne zbocza poro!ni&te lasami oraz zastawk&, przez któr% przenosi si& kajaki. Najbardziej
interesuj%cy odcinek rzeki rozpoczyna si& od mostu w Chociskim M#ynie (droga wojewódzka nr 236
Konarzyny  Brusy). Dolny odcinek rzeki rozpoczyna si& w Niepszczo#&gu na granicy Zaborskiego Parku
Krajobrazowego. Od tego miejsca rzeka bardzo silnie meandruje a do uj!cia do jeziora Karsiskiego,
gdzie #%czy si& ze szlakiem kajakowym Brdy. Odcinek uj!ciowy rzeki p#ynie w!ród podmok#ych #%k,
zakrzacze oraz szuwarów. Rzeka p#ynie leniwie, g#ównie przez #%ki i bez adnych przeszkód. W jej
dolnym biegu znajduje si& bardziej malowniczy odcinek le!ny. Ze wzgl&du na d#ugo!" moe stanowi"
alternatywn% propozycj& dla górnego odcinka Brdy. Szlak #atwy i nieuci%liwy, jednak na terenie gminy
Konarzyny znajduj% si& mostki wymagaj%ce niezbyt uci%liwej przenoski. Szlak nadaje si& do turystyki
kajakowej, a d#ugo!" pozwala na dwudniowy, spokojny sp#yw.
Tab. 8. Charakterystyka szlaku turystycznego Chociny
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Binduga - Swornegacie (na rz.
Brdzie)

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

29

0

0

odcinków
atwych

29

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

5

2

"ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.

Turystyczne u!ytkowanie rzeki32
- kajakarstwo,
- amatorski poów ryb.
Jako wód
JCWP obejmuj!ca rzek" Chocin", monitorowana w 2015 r. charakteryzowaa si" umiarkowanym
potencjaem ekologicznym, stanem chemicznym poni#ej dobrego i zym stanem ogólnym. W stosunku

31

J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa% hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda%sk
2013.
32
Informacje nie oznaczaj!, #e wymienione sposoby u#ytkowania wyst"puj! na caym odcinku rzeki.
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do bada% z 2013 roku stan tej JCWP uleg pogorszeniu. Ocen" stanu jednolitej cz"ci wód
powierzchniowych obejmuj!cej Chocin" zamieszczono w tabeli poni#ej.

PPD

II

Stan JCWP

II

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

II

Stan/potencja#
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

2016

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

PLRW200018292329

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Chocina z jez. Gwiazdy i
Trzebielsk

Kod JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa JCWP

Rok bada"

Tab. 9. Ocena stanu jednolitych cz!ci wód powierzchniowych rzecznych  Chocina

III

poni#ej
dobrego

zy

!ród"o: Raport o stanie #rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016, Inspekcja Ochrony $rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony $rodowiska, Biblioteka Monitoringu $rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie33
Na Chocinie znajduj! si":
2 jazy ruchome do nawodnie% w Niepszczo!gu i Zielonej Chocinie (gm. Konarzyny),
stopie% betonowy w Choci%skim Mynie (gm. Chojnice),
16 mostów drogowych, w tym w gminach: Chojnice (4 szt.), Konarzyny (10 szt.), Lipnica (2 szt.),
przejd' do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powy#sze budowle nie stanowi! uci!#liwoci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania
brak regularnego oznakowania szlaku,
odcinkowa niedro#no* rzeki wynikaj!ca z bujnej rolinnoci,
odcinkowa niedro#no* rzeki wynikaj!ca z niskiego stanu wody,
niebezpieczne stare drewniane mosty/ kadki lub ich pozostaoci.
Istniej%ce, projektowane lub b!d%ce w trakcie realizacji34 obiekty obs#ugi turystyki wodnej
Przysta% startowa, pole biwakowe i przenoska w Zielonej Chocinie (gm. Konarzyny)+,
Przysta% kajakowa w Choci%skim Mynie (gm. Chojnice)*,
Rynna spawna w Chociskim Mynie (gm. Chojnice, nr karty 230, ujto do realizacji w ramach PSK,
planowane wykonanie 2021/2022),
przejd! do planszy Istniej!ce, projektowane lub b"d!ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Ww. inwestycje (*) zosta"y lub zostan# zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia"anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno#ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Meandry Brdy i Chociny.

33
34

Informacje oznaczaj#, %e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj# na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
Obiekty projektowane lub bd#ce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw#.
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Ocena zagospodarowania turystycznego
Szlak Chociny jest w miar dobrze zagospodarowany turystycznie (pola biwakowe, przystanie kajakowe).
Wymagane jest jednak uzupe"nienie infrastruktury, zw"aszcza przystankowej i etapowej (m.in. pomosty
cumownicze, ma"a architektura na polach biwakowych oraz przy pomostach cumowniczych).
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Rzeka posiada predyspozycje do rozwoju ograniczonych form turystyki wodnej - nie tylko w zakresie
kajakarstwa, lecz tak%e do uprawiania amatorskiego po"owu ryb, co wi#za& si powinno z rozwojem
oferty infrastrukturalnej w tym zakresie, zw"aszcza pomostów wdkarskich oraz towarzysz#cych im
elementów ma"ej architektury (wiaty, "awosto"y i kosze na odpady). Z uwagi na zasoby i walory
przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe szlak nale%y zaliczy& do rzek o bardzo wysokim potencjale
turystycznym.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nowe obiekty:
- Przysta kajakowa we wsi Binduga (gm. Konarzyny, nr karty 563),
przejd! do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su"!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz#dkowanie gospodarki wodno-+ciekowej w ramach aglomeracji +ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru +cieków bytowych i szczelno+ci zbiorników,
podnoszenie +wiadomo+ci rolników w zakresie skutków stosowania +rodków ochrony ro+lin i
nawozów na jako+& wód,
wykszta"cenie odpowiednich kadr do obs"ugi i zarz#dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi#zanie +ci+lejszej wspó"pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
powi#zanie oferty kajakowej w Chociskim M"ynie z ofert# Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku
Narodowego Bory Tucholskie w Chociskim M"ynie (gm. Chojnice),
likwidacja nielegalnych niskich mostków i k"adek lub ich legalizacja wraz z przebudow# umo%liwiaj#c#
przep"yw kajaków,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno+& organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo%liwiaj#cych przep"yw kajaków,
konieczno+& przedsezonowej (lipiec/sierpie) odcinkowej wycinki bujnej ro+linno+ci w korytach rzek.
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3.1.3. Ruda i Kunia
Charakterystyka rzek i jezior przepywowych
Ruda i Ku+nia to dwie niewielkie rzeczki, bd#ce
prawobrze%nym dop"ywem Brdy. Rzeka Ruda wyp"ywa
z jeziora !ródliskowego w miejscowo+ci Kocza"a, z kolei
w dolnym odcinku przep"ywa przez tereny le+ne Równiny
Charzykowskiej. Rzeka uznawana jest za jeden
z naj"adniejszych dop"ywów górnej Brdy (krystaliczna
woda oraz mnogo+& ryb +wiadczy o walorach tej rzeki i jej
dziko+ci). W okresie ca"ego roku w rzece nie wystpuj#
problemy z niskim stanem wody. Ku+nia jest rzek#
wyp"ywaj#c# z Jeziora Dymno, od uroczyska zwanego Dwa Mostki "#cz#c# si z drug# rzek#, Rud#.
Ku+nia p"ynie przez sosnowe lasy w#skim w#wozem w+ród stromych, piaszczystych skarp, a w nurcie
napotka& mo%na czsto urokliwe wysepki, obro+nite g#szczem podwodnej i nawodnej ro+linno+ci.
Poni%ej uj+cia Rudej dolina rzek poszerza si, ale dalej otoczeniem szlaku jest sielankowy, rozleg"y
krajobraz lasów i pól. Odcinek kocowy to rozleg"a, poro+nita trzcinowiskami, podmok"a delta
uchodz#ca do Brdy. D"ugo+& szlaku kajakowego wynosi 13 km. Rzeki Ku+nia i Ruda sp"awne s# od
miejscowo+ci P"ocicz.
Tab. 10. Charakterystyka szlaku turystycznego Ruda i Kunia
Dugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Kunia i Ruda

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
rednio
trudnych

odcinków
atwych

13

0

13

0

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Turystyczne u!ytkowanie rzek i jezior przepywowych35
kajakarstwo,
amatorski po!ów ryb.
Jako wód
JCWP Brda do jez. Szczytno obejmuj"ca rzeki Kunia i Ruda, monitorowana w 2016 r. charakteryzowa!a
si# umiarkowanym potencja!em ekologicznym, stanem chemicznym poni'ej dobrego i z!ym stanem
ogólnym. W stosunku do bada& z 2013 roku stan tej JCWP uleg! pogorszeniu. Ocen# stanu jednolitej
cz#ci wód powierzchniowych obejmuj"cej rzeki Kuni# i Rud" zamieszczono w tabeli poni'ej.

35

Informacje nie oznaczaj", 'e wymienione sposoby u'ytkowania wyst#puj" na ca!ym odcinku rzek, w tym jezior, przez które
przep!ywaj".

39

II

Stan JCWP

PSD

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

I

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

II

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

2016

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

PLRW20001829213

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Brda do jez. Szczytno

Kod JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa JCWP

Rok bada#

Tab. 11. Ocena stanu jednolitych cz"ci wód powierzchniowych rzecznych  Kunia i Ruda

III

poni'ej
dobrego

z!y

ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016, Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska

Budowle in!ynierskie36
Na rzekach znajduj si :
- 6!mostów!drogowych,
przejd"!do!planszy!Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powy#sze!budowle!nie!stanowi!uci#liwo%ci!dla!kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania37
- niskie!stany!wód uniemo#liwiajce!okresowo!turystyczne!u#ytkowanie!cieku,
- odcinkowa!niedro#no%&!rzek!wynikajca!z!bujnej!ro%linno%ci,
- odcinkowa!niedro#no%&!rzek!wynikajca!z!wiatro'omów!i!powalonych!drzew.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta(!Kajakowa!w P'ociczu!)gm.!Kocza'a*+,++,
Przysta(!kajakowa!i!pole!biwakowe!w!Suszce!)gm.!Przechlewo*++,
Przysta(!kajakowa!w!Rudnikach!)gm.!Przechlewo*++,
przejd"!do!planszy Istniej!ce, projektowane lub b"d!ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Ww.!inwestycja!)+*!zosta'a!zrealizowana!w!ramach!Programu Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora
ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich na lata 2007-2013 )Dzia'anie! 4.1.! Rozwój obszarów
zalenych od rybactwa).
Ww.!inwestycje!)++*!zosta'y!zrealizowane!w!ramach!Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia'anie!8.4.!Wsparcie atrakcyjno$ci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu!Pomorskie Szlaki Kajakowe  Brd! w$ród natury.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Rudej i Ku%ni! nale#y! oceni&! na! dobry.! W! przypadku!
zwi kszonego! zainteresowania! organizacj! sp'ywów! na! szlaku! Rudej! Ku%ni wskazane! mo#e! by&!
doposa#enie! istniejcych! miejsc! obs'ugi! turystów! )np.! elementy! ma'ej! architektury*! bez! konieczno%ci!
dog szczania!nowych!lokalizacji.

36
Baza!danych!obiektów!topograficznych!)BDOT10k*,!G'ówny!Urzd!Geodezji!i!Kartografii,!
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
37
Informacje!oznaczaj,!#e!wymienione!ograniczenia!i!bariery!wyst puj!na!rzekach,!bez!wskazania!konkretnego!odcinka.
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Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Rzeki posiadaj predyspozycje do rozwoju ograniczonych form turystyki wodnej - nie tylko w zakresie
kajakarstwa, lecz tak!e do uprawiania amatorskiego po"owu ryb, co wiza# si powinno z rozwojem
oferty infrastrukturalnej w tym zakresie, zw"aszcza pomostów wdkarskich oraz towarzyszcych im
elementów ma"ej architektury (wiaty, "awosto"y i kosze na odpady). Z uwagi na zasoby i walory
przyrodnicze i krajobrazowe szlak nale!y zaliczy# do rzek o wysokim potencjale turystycznym.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nowe obiekty:
Przysta& kajakowa w Rudnikach (gm. Przechlewo, nr karty 21),
przejd' do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
- uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
- podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako# wód,
- wykszta"cenie odpowiednich kadr do obs"ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
- objcie doliny obu rzek ochron w formie obszaru chronionego krajobrazu,
- regularne oznakowanie szlaku,
- konieczno# organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo!liwiajcych przep"yw kajaków,
- konieczno# przedsezonowej (lipiec/sierpie&* odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek.
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3.1.4. Wielki Kana Brdy
Charakterystyka Kanau
Wielki Kana" Brdy to budowla hydrotechniczna, sztuczny
kana" zbudowany w XIX wieku, w celu nawodnienia "k
czerskich w Borach Tucholskich. Jest to ciek "atwy
o bardzo s"abym nurcie i g"bokoci oko"o 1 metra. Kana"
Brdy to nazwa oznaczajca w rzeczywistoci trzy
kana"y38:
Wielki Kana" Brdy liczcy ok. 20,7 km i cigncy si od
wschodniego kra&ca Jeziora Mylof do okolic wsi Ostrów
k. Legbdu (lub do Osady Bar"ogi*,
Ma"y Kana" Brdy liczcy ok. 9,8 km i cigncy si od ko&ca Wielkiego Kana"u Brdy do okolic wsi
Zielonka k. Woziwody,
Wysuszony Kana" Brdy (zwany te! suchym i lepym* liczcy zaledwie 450 m.
Wielki Kana" Brdy ma konstrukcyjnie szeroko# ok. 16 metrów przy dnie i ok. 20 metrów przy koronie,
g"boko# kana"u oscyluje w okolicach 1  1,5 metra, a miejscowo przep"ycenie mo!e wynosi# nawet
kilkudziesiciu centymetrów. Kana" zaczyna swój bieg we wsi Zapora (Mylof* i p"ynie w kierunku
po"udniowo-wschodnim, do ujcia po"o!onego ju! w woj. kujawsko-pomorskim.
Szlak malowniczy i spokojny, w wikszoci p"ynie lasami. Kana" nadaje si do turystyki kajakowej jako
alternatywa dla szlaku Brdy. D"ugo# pozwala na jednodniowy spokojny sp"yw. Szlak przebiega przez
obszary lene, ale znajduje si na nim kilka dogodnych miejsc etapowych.
Tab. 12. Charakterystyka szlaku turystycznego Wielki Kana Brdy (odcinek pomorski)
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Konigort (poni!ej przenoski i
pstrgarni w Mylofie* Fojutowo  rz. Brda

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

28

0

0

odcinków
atwych

17

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

1

"ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.

Turystyczne uytkowanie Kanau39
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako"# wód
W latach 2015  2018 nie prowadzono monitoringu JCWP z Wielkim Kanaem Brdy.

38
39

http://turystycznik.blogspot.com/2013/07/kana-brdy-wielki-may-i-wysuszony-zarazem.html
Informacje nie oznaczaj!, "e wymienione sposoby u"ytkowania wyst#puj! na caym odcinku Kanau.
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Budowle hydrotechniczne i inynierskie40
Na Wielkim Kanale Brdy znajduj! si#:
1 jaz ruchomy w Konigorcie (gm. Czersk),
Akwedukt Fojutowo (gm. Czersk),
7 mostów drogowych w gminie Czersk,
1 most kolejowy w gminie Czersk,
Zakad Hodowli Pstr!ga w Mylofie,
przejd% do planszy Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie.
Z punktu widzenia uci!"liwo&ci dla kajakarzy zasadnicz! przeszkod! jest Zakad Hodowli Pstr!ga
w Mylofie.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania kanau41
brak regularnego oznakowania szlaku,
odcinkowa niedro"no&' rzeki wynikaj!ca z bujnej ro&linno&ci,
odcinkowa niedro"no&' rzeki wynikaj!ca z wiatroomów i powalonych drzew,
niedost#pno&' brzegów,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniej$ce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta( w Konigorcie )gm. Czersk*++,
Pomost w Rytlu (gm. Czersk)**,
Przysta( kajakowa z elementami maej architektury przy Akwedukcie w Fojutowie )gm. Czersk*+,
przejd% do planszy Istniej"ce, projektowane lub b#d"ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Ww. inwestycja )+* zostaa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 (Dziaanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspieraj"ca rozwój gospodarczy)
w ramach Projektu Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanau Brdy na terenie Gminy Czersk.
Ww. inwestycja )++* zostaa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjno%ci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlakiem Brdy i Zbrzycy.
Ocena zagospodarowania turystycznego kanau
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Wielkiego Kanau Brdy nie jest wystarczaj!cy. Z drugiej
strony z uwagi na jego krótki odcinek i barier# na odcinku pocz!tkowym zwi!zan! z funkcjonowaniem
Zakadu Hodowli Pstr!ga w Mylofie szlak nie jest szczególnie intensywnie u"ytkowany przez turystów.
Odcinek nie jest wyposa"ony w zorganizowane etapowe miejsca odpoczynku czy noclegu )pola
biwakowe z elementami maej architektury* za wyj!tkiem Rytla i Fojutowa.

40
Baza danych obiektów topograficznych )BDOT10k*, Gówny Urz!d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
41
Informacje oznaczaj!, "e wymienione ograniczenia i bariery wyst#puj! na Kanale, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak posiada predyspozycje do rozwoju ograniczonych form turystyki wodnej - nie tylko w zakresie
kajakarstwa, lecz take do uprawiania amatorskiego poowu ryb, co wiza si powinno z rozwojem
oferty infrastrukturalnej w tym zakresie, zwaszcza pomostów wdkarskich oraz towarzyszcych im
elementów maej architektury (wiaty, awostoy i kosze na odpady). Z uwagi na zasoby i walory
przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe szlak naley zaliczy do cieków o bardzo wysokim potencjale
turystycznym.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nowy obiekt:
Przysta! kajakowa przy kadce w Karolewie (gm. Czersk, nr karty 109 KS),
Miejsce wypoczynku nad Wielkim Kanaem Brdy (gm. Czersk, nr karty 247 KS),
Przysta! kajakowa w miejscowo"ci Uboga (gm. Czersk, nr karty 988),
przejd# do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania na kanale su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej

- uporzdkowanie gospodarki wodno-"ciekowej w ramach aglomeracji "ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru "cieków bytowych i szczelno"ci zbiorników,
- podnoszenie "wiadomo"ci rolników w zakresie skutków stosowania "rodków ochrony ro"lin
i nawozów na jako" wód,
- wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
- nawizanie "ci"lejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki, w tym nawizanie dziaa! dotyczcych zagospodarowania
szlaku z województwem kujawsko-pomorskim,
- wykorzystanie do promocji spywów po Wielkim Kanale Brdy Akweduktu w Fojutowie,
- budowa "cieek rekreacyjnych, platform widokowych i innych maych obiektów turystycznych
wzdu Kanau,
- regularne oznakowanie szlaku,
- konieczno" organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiajcych przepyw kajaków,
- konieczno" przedsezonowej (lipiec/sierpie!) odcinkowej wycinki bujnej ro"linno"ci w korytach rzek.
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3.1.5. Zbrzyca wraz z Mosin i Konecznic
Charakterystyka rzek i jezior przepywowych
Zbrzyca to lewy dopyw Brdy o bardzo meandrujcym
i urozmaiconym przebiegu. Rzeka pynie w cao"ci
przez Równin Charzykowsk. Swój pocztek bierze
w okolicach Jez. Duy Zbek, niedaleko miejscowo"ci
Nowe Sone i Stare Sone. Przepywa poniej przez
szereg jezior: Wielkie Sarnowicze, Dywa!skie,
Somi!skie, Kruszy!skie, Parzy!skie, Milachowo,
Laska, Ksie, Dugie, Parszczenica i %luza, uchodzc
do jeziora Witoczno, w którym czy si z Brd.
Dugo" rzeki wynosi ok. 47 km (dugo" szlaku
kajakowego jest krótsza  ok. 42 km). Rekomendowanym punktem pocztkowym dla spywów s Sominy
nad Jez. Somi!skim, gdzie znajduje si przysta! kajakow. Dolina rzeki Zbrzycy tworzy korytarz
ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Na wikszo"ci swojego przebiegu rzeka pynie przez Zaborski Park
Krajobrazowy oraz %wiatowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. Najwaniejsze dopywy, które s
równie szlakami kajakowymi to Mosina (Mosienica), Kulawa i Konecznica.
Malowniczy i atwy szlak, uznawany za najpikniejszy z dopywów Brdy. Na rzece kilka niezbyt
uciliwych przenosek przy mynach, jazach i mostkach. Szlak nadaje si do turystyki kajakowej, dugo"
pozwala na dwu-trzydniowy spokojny spyw. Najbardziej uczszczany odcinek szlaku od Le"na (Mosina)
do uj"cia do Zbrzycy zosta oznakowany.
Tab. 13. Charakterystyka szlaku turystycznego Zbrzycy
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Sominy - stanica kajakowa
nad Jez. Witoczno (Brda)

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

42

0

0

odcinków
atwych

42

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

5

3

"ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.

Uzupenieniem górnego odcinka szlaku Zbrzycy jest szlak Mosiny. Mosina to krótka, ale zasobna
w wod i nadajca si do spywów kajakowych rzeczka, bdca lewobrzenym dopywem Zbrzycy.
Spyw najlepiej rozpocz w Le"nie, gdy górny odcinek Mosiny jest do" zaro"nity i prowadzi przez
liczne jeziora. Ten fragment szlaku liczy tylko trzy kilometry i zwykle stanowi cz" spywu Zbrzyc.
Konecznica to mao znany szlak kajakowy, bdcy prawobrzenym dopywem Zbrzycy. Jest rzek wsk
i raczej mao zasobn w wod, wic najlepiej pokonywa j w kajakach jednoosobowych. Rozpocz go
mona w Studzienicach, na pónocnym brzegu majcego 6 km dugo"ci, rynnowego Jeziora
Studzienicznego. Rzeka pynie przez bardzo rzadko zaludnione tereny, przez dzikie, rozlege lasy i ki.
Spyw mona zako!czy przy pstrgarni obok le"niczówki Laska, lub w Jeziorze Ksie, skd pync ok.
500 metrów Zbrzyc pod prd dotrze mona do Laski - rekomendowanego punktu ko!cowego
spywów.
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Turystyczne u!ytkowanie rzek i jezior przepywowych 42
kajakarstwo,
eglarstwo (m.in. jez.: Somi!skie, Kruszy!skie),
amatorski poów ryb.
Jako"# wód
Zbrzyca zawiera si w JCWP Brda od wypywu z jez. Charzykowskiego do wypywu z jez. Kosobudno, która
wedug oceny z 2016 r. charakteryzowaa si umiarkowanym potencjaem ekologicznym i stanem
chemicznym poniej dobrego. Obniona kondycja ekologiczna, przesdzajca o umiarkowanym potencjale
ekologicznym wynikaa przede wszystkim z oceny elementów fizykochemicznych. Poniej poziomu
dobrego ksztatoway si warto"ci BZT5, azotu amonowego, azotu Kjeldahla i fosforanów. Stan ogólny
wód oceniono jako zy. W stosunku do bada! z 2014 roku jako" stan tej JCWP nie uleg zasadniczym
zmianom.
Ocen stanu JCWP Brda od wypywu z jez. Charzykowskiego do wypywu z jez. Kosobudno, w której zawiera
si take rzeka Zbrzyca, zamieszczono w tabeli poniej.

III

I

PSD

II

Stan JCWP

2016

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Klasa elementów
hydromorfologicznych

PLRW200025923979

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Klasa elementów
biologicznych

Brda od wypywu z jez.
Charzykowskiego do wypywu z
jez. Kosobudno

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Kod JCWP

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Nazwa JCWP

Rok bada!

Tab. 14. Ocena stanu jednolitej cz$"ci wód powierzchniowych, w której zawiera si Zbrzyca

III

poni!ej
dobrego

zy

ródo: Raport o stanie !rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016. Inspekcja Ochrony "rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony "rodowiska, Biblioteka Monitoringu "rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in#ynierskie43
Na rzece Zbrzycy znajduj" si#:
- 1 MEW w Kaszubie (gm. Brusy),
- 1 jaz ze staym progiem w Parzynie (gm. Brusy),
- 1 jaz dla myna i stawów rybnych w Rolbiku (gm. Brusy), 1 jaz Parzyn Myn (gm. Brusy), 1 jaz dla myna
w miejscowo%ci Dywan (gm. Dziemiany), 1 jaz dla myna w miejscowo%ci Pek (gm. Dziemiany),
- 16 mostów drogowych, w tym w gminach: Brusy (11 szt.), Chojnice (2 szt.), Dziemiany (1 szt.), Lipnica
(1 szt.), Studzienice (1 szt.),
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i in#ynierskie.
Powy!sze budowle nie stanowi" znacznej uci"!liwo%ci dla kajakarzy. Cz#%' z nich w ramach projektu
Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlakiem Brdy i Zbrzycy zostaa wyposa!ona w infrastruktur# etapow"
(przenoski).

42
Informacje nie oznaczaj", !e wymienione sposoby u!ytkowania wyst#puj" na caym odcinku rzek, w tym jezior, przez które
przepywaj".
43
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urz"d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania44
odcinkowa niedrono rzek wynikajca z bujnej rolinnoci,
odcinkowa niedrono rzek wynikajca z wiatroomów i powalonych drzew,
ograniczenia wynikajce z form ochrony przyrody,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta" kajakowa w Lenie na Mosinie (dopyw Zbrzycy, gm. Brusy),
Przysta" kajakowa w Skoszewie (gm. Brusy)*,
Przenoska przy starym mynie w Parzynie (gm. Brusy)*,
Przenoska przy mynie w Kaszubie (gm. Brusy)*,
Pole namiotowe Milachowo-Myn (gm. Brusy),
Przenoska i pole namiotowe Rolbik Myn (gm. Brusy)*,
Przysta" i pole biwakowe w Widnie (gm. Brusy),
Przysta" i pole biwakowe w Lasce (gm. Brusy),
przejd# do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Ww. inwestycje (*) zostay zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjno!ci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlakiem Brdy i Zbrzycy.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Zbrzycy naley oceni jako dobry. Braki w wyposaeniu
w zorganizowane miejsca etapowe (pole biwakowe, maa architektura na polach biwakowych czy
pomosty cumownicze) widoczne s w górnym odcinku rzeki. Doposaenie wskazane jest szczególnie na
odcinku rodkowym. W przypadku zwi%kszonego zainteresowania organizacj spywów na szlaku
Zbrzycy wskazane moe by doposaenie istniejcych miejsc obsugi turystów (np. elementy maej
architektury) bez koniecznoci dog%szczania nowych lokalizacji.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Rzeka posiada predyspozycje do rozwoju kajakarstwa, a take eglarstwa na odcinku od jeziora Ksi%e
przez jez. Dugie, Parszczenica do jez. &luza. Wskazane jest rozwijanie zagospodarowania turystycznego
umoliwiajcego amatorski poów ryb (pomostów w%dkarskich oraz towarzyszcych im elementów maej
architektury: wiat, awostoów i koszy na odpady). Z uwagi na zasoby i walory przyrodnicze, kulturowe
i krajobrazowe szlak naley zaliczy do rzek o bardzo wysokim potencjale turystycznym.

44

Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wyst%puj na rzekach, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce - planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Przysta" i pole biwakowe w miejscowoci Widno (gm. Brusy, nr karty 182).
Nowe obiekty:
Przysta" kajakowa i pole biwakowe w Parzynie (gm. Brusy, nr karty 176),
przejd# do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako wód,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie cilejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
pywania i eglowania,
organizacja obiektu edukacji przyrodniczej jako miejsca promocji i popularyzacji wiedzy o zasobach
i walorach Ziemi Zaborskiej w Widnie (gm. Brusy),
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiajcych przepyw kajaków,
konieczno przedsezonowej (lipiec/sierpie") odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek,
zadbanie i uporzdkowanie terenów wokó MEW.
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3.2. System rzeczny Gwdy
Ogólna charakterystyka zlewni
Cakowita powierzchnia zlewni Gwdy wynosi 4.947,3
km2. Tab. 15 przedstawia gówne dopywy Gwdy. Rzeka
Gwda wypywa z jeziora Wierzchowo poo!onego na
wysokoci 157 m n.p.m., ze zboczy wzniesie# poo!onych
na wschód od wsi Stare Wierzchowo, niedaleko
Szczecinka, i pynie w kierunku poudniowym, by zasili%
Note%, do której wpada w Ujciu koo Piy. Jest to
najwi&kszy dopyw Noteci (o dugoci 145,1 km). Rzeka
pynie przez atrakcyjny krajoznawczo teren, pocz'tkowo
równin' sandrow', która w rodkowym i dolnym biegu
przemienia si& w g&bok' dolin&. Na caej dugoci Gwda pynie przewa!nie wród 'k i lasów. Obszar
zlewni zosta uksztatowany podczas ostatniego zlodowacenia pónocnopolskiego i holocenu. (redni
przepyw Gwdy wynosi 26 m3 s-1, a redni spadek 0,67 m km-1. W górnym biegu rzeka przepywa przez
trzy jeziora. Przepywaj'c przez jezioro Smol&sko wpada do jeziora Wielimie jako rzeka 'cz'ca jeziora.
Poni!ej Wielimia przechodzi w rzek& nizinn' !wirow'. Dzi&ki temu równie! rzeka ta ma swój bogaty w
bystrza odcinek górski - pomi&dzy Ptusz' a Pytnic'. W górnym biegu pynie równin' sandrow', która
nast&pnie przechodzi w g&bok' dolin&, biegn'c' wzdu! pól i lasów. Najwi&kszy kompleks lasów przez
który przepywa to Puszcza nad Gwd'. W rodkowym biegu przegrodzona jest dwoma tamami i kolejn'
 najwy!sz'  na wschodnich obrze!ach Piy 45.
Odcinek rzeki biegn'cy wzdu! granicy województwa pomorskiego *gm. Czarne, powiat czuchowski ok.
15 km biegu rzeki pyn'cej), niemal na caej dugoci znajduje si& w granicach rozlegego, wodno-lenego
rezerwatu krajobrazowego Dolina Gwdy, zajmuj'cego pas terenu o powierzchni 428,2 ha. Rezerwat
ten zosta powoany dla zachowania w naturalnym stanie doliny rzek Gwdy i Czernicy, tworz'cych
meandry rzeczne i terasy zalewowe oraz w'wozy46.
Tab. 15. Gówne dopywy Gwdy

!ródo

miejsce uj"cia do Gwdy

dugo"# cieku (km)

powierzchnia
zlewni (km2)

Pytnica

okolice wsi Dziki

Pytnica

59

725

Piawa

Jezioro Komorze

Dobrzyca

43,4

1381

Czernica

Miocice

Lubnica

53

528

Debrzynka

Mosiny

L&dyczek

35,93

122,2

Nazwa

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

45
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz'ca charakterystyki uwarunkowa# hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda#sk
2013.
46
Rozporz'dzenie Ministra Ochrony (rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dn. 21 XII 1998 r. *Dz.U. z 1998 r. Nr 161
poz. 1086). Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 pa+dziernika 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody
województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976).
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Jednolite cz$"ci wód powierzchniowych47
Poni!sze tabele przedstawiaj' jednolite cz&ci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
poo!one w granicach zlewni rzeki.
Tab. 16. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Gwdy (woj. pomorskie)
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW60002518861729

Gwda od wpywu do Jez. Wielimie do Dogi

2

PLRW6000181886249

Czernica do Biaej

3

PLRW600018188649

Szczyra z Chrz'staw' od dop. z Borkowa

4

PLRW6000181886529

Debrzynka

5

PLRW60002018865511

Gwda od Dogi do wpywu do zbiornika Podgaje

6

PLRW6000201886299

Czernica od Biaej do ujcia

7

PLRW60001818864459

Chrz'stowa do dop. z Borkowa

8

PLRW6000251886245

Biaa do Jez. Bielsko

9

PLRW6000181886269

Dopyw z leniczówki Bagnica

10

PLRW6000181886289

Gnilec

11

PLRW6000181886446

Dopyw z Borkowa

12

PLRW6000181886292

Dopyw z Nadziejewa

13

PLRW6000181886272

Dopyw spod leniczówki Jelnia

14

PLRW600018188632

Mokrzenica

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 17. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Gwdy (woj. pomorskie)
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW10552

Jez. Rychnowskie

2

PLLW10548

Jez. Bielsko

3

PLLW10555

Jez. Urz&dowe

4

PLLW10556

Jez. Wieldz'dz

5

PLLW10557

Jez. -uczek

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego na obszarze województwa pomorskiego znaczenie
maj' dopywy Biaej z Czernic' oraz Debrzynka.

47
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej *'cznie z ochron' rodowiska) w myl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow'
Dyrektyw' Wodn'. Jednolita cz&% wód jest poj&ciem. obejmuj'cym zarówno zbiorniki wód stoj'cych, jak i cieki, a tak!e
przybrze!ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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3.2.1. Gwda z Czernic
Charakterystyka rzek
Czernica  lewy dopyw Gwdy o dugoci 53 km pynie
przez 2 mezoregiony: Równin& Charzykowsk' oraz
Dolin& Gwdy, dla której charakterystyczny jest krajobraz
zalewowego dna doliny Gwdy. Rzeka bierze pocz'tek ze
+róde w okolicach Koacina i Miocic, na poudniowy
zachód od Miastka. Pynie przez Równin& Charzykowsk'
i lasy przy granicy z Pojezierzem Kraje#skim. Mniej wi&cej
w poowie dugoci, w okolicach Dzikowa, uchodzi do niej
z prawej strony rzeka Biaa, zasilaj'c do% znacz'co jej
wody. Na odcinku niecaego kilometra przed wpywem do Gwdy, poni!ej wsi Lubnica, Czernica stanowi
naturaln' granic& z województwem wielkopolskim. Jej drugi wi&kszy dopyw to Gnilec, uchodz'cy do
Gwdy w okolicach miasta Czarne.
Po'czony ze szlakami na Biaej i Gwdzie szlak kajakowy na Czernicy obejmuje 32-kilometrowy odcinek
rzeki. Spyw Czernic' nie nale!y do atwych w jej górnym biegu ze wzgl&du na liczne przeszkody, nie
nadaje si& ona na tym odcinku do spywów dugimi dwuosobowymi kajakami. Spywy dwójkami mo!na
zacz'% od mostu we wsi Sporysz. Dost&pno% szlaku ograniczona ze wzgl&du na przebieg gównie przez
tereny zalesione i niezamieszkae.
Tab. 18. Charakterystyka szlaku turystycznego Czernica
Dugo"# *km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Leniczówka Knieja *1 km na
pónoc od m. Sporysz) 
Lubnica *ujcie do rz. Gwdy)

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

odcinków
atwych

30

0

30

0

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

2

2

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Turystyczne uytkowanie rzek48
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako wód
W ramach monitoringu operacyjnego potencja ekologiczny JCWP obejmuj!cych Czernic" i jej dopywy
oceniono jako umiarkowany i zy, jedynie JCWP Czernica od Biaej do ujcia oceniono jako dobry.
W badanych punktach pomiarowych przekroczony zosta zarówno redni, jak i maksymalny
dopuszczalny poziom fosforanów. Wszystkie badane JCWP nie speniay wymaga% z uwagi na
eutrofizacj" wód wywoan! zanieczyszczeniami ze &róde komunalnych. W efekcie ich stan ogólny
oceniono jako zy.
Ocen" stanu JCWP obejmuj!cych Czernic" i jej dopywy zamieszczono w tabeli poniej.
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Informacje nie oznaczaj!, e wymienione sposoby uytkowania wyst"puj! na caym odcinku rzek.
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Klasa elementów
hydromorfologicznych

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

PLRW6000201886299

2017

II

I

II

-

II

-

II

Dopyw z Nadziejewa

PLRW6000181886292

2018

IV

-

III

-

saby

-

zy

Dopyw z le#niczówki Bagnica

PLRW6000181886269

2018

III

II

III

II

III

poniej
dobrego

zy

Czernica do Biaej

PLRW6000181886249

2017

V

II

PSD

II

zy

poniej
dobrego

zy

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Klasa elementów
biologicznych

Czernica od Biaej do uj#cia

Nazwa JCWP

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Kod JCWP

Rok bada#

Tab. 19. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych Czernicy i dopywów

!ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017 i 2018.! Inspekcja! Ochrony! "rodowiska,! Wojewódzki!
Inspektorat!Ochrony!"rodowiska,!Biblioteka!Monitoringu!"rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie49
Na rzece Czernica znajduj! si":
2 jazy ruchome do nawodnie% w Brzeziu (gm. Rzeczenica),
3 jazy: w Przyrzeczu (gm. Rzeczenica), Dzików (gm. Rzeczenica) i Pieni"nica (gm. Rzeczenica),
1 MEW w mie#cie Czarne,
15 mostów drogowych, w tym w gminach: Czarne (6 szt.), Rzeczenica (8 szt.),
1 most kolejowy w gminie Czarne,
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i in%ynierskie.
Powysze budowle nie stanowi! znacznej uci!liwo#ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania50
odcinkowa niedrono#* rzeki wynikaj!ca z bujnej ro#linno#ci,
odcinkowa niedrono rzeki wynikajca z wiatroomów i powalonych drzew.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta! kajakowa i pole biwakowe w Sporyszu (gm. Rzeczenica)*,
Przenoska w miejscowoci Przyrzecze (gm. Rzeczenica)*,
Przysta! kajakowa w miejscowoci "uszczyn (gm. Rzeczenica)*,
Pole namiotowe w Dzikowie (gm. Rzeczenica),
Przysta! kajakowa Sarniak (gm. Czarne),
Przysta! kajakowa z przenosk w Czarnem (gm. Czarne)*,
przejd& do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.

49
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
50
Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wyst%puj na rzekach, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Ww. inwestycje (*) zostay zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjno!ci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Biaa i Czernica.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Czernicy naley oceni jako dobry. Braki w wyposaeniu
w zorganizowane miejsca etapowe (pole biwakowe, maa architektura na polach biwakowych czy
pomosty cumownicze) widoczne s w odcinku dolnym rzeki. W przypadku zwi%kszonego
zainteresowania organizacj spywów na szlaku Czernicy wskazane moe by doposaenie istniejcych
miejsc obsugi turystów (np. elementy maej architektury) bez koniecznoci dog%szczania nowych
lokalizacji.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Mimo zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych, z uwagi na krótki odcinek szlaku potencja
turystyczny rzeki jest redni.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce - planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Przysta! kajakowa z pomostem pywajcym w Czarnem (miasto Czarne, nr karty 281).
Obiekty nowe:
Przysta! kajakowa w Lubnicy (dziaanie do wspópracy z województwem wielkopolskim, wspópraca
gm. Czarne, nr karty nie dotyczy  obiekt poza granicami województwa pomorskiego),
przejd& do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako wód,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie cilejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki, w tym nawizanie dziaa! dotyczcych zagospodarowania
szlaku Czernicy oraz Gwdy z województwem wielkopolskim,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiajcych przepyw kajaków,
konieczno przedsezonowej (lipiec/sierpie!) odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek,
zadbanie i uporzdkowanie terenu wokó MEW.
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3.2.2. Biaa
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Rzeka Biaa jest prawobrzenym dopywem Czernicy
o dugoci 30 km. Swoje &ródo ma zlokalizowane
w okolicy Ciesz%ckiej Góry koo Biaego Boru (woj.
zachodniopomorskie). Jest to rzeka silnie meandrujca,
niezbyt szeroka, pynie w przewaajcej cz%ci przez
równinne krajobrazy sandrowe mezoregionu Doliny
Gwdy oraz, na niewielkim odcinku, przez Równin%
Charzykowsk. W górnym odcinku Biaa przepywa przez
dugie rynny jezior Ciesz%cin, "obez i Bielsko, a nast%pnie
przez rozlewiska powstae w miejscu byej kopalni kredy jeziornej w pobliu miejscowoci Jeziernik
(województwo pomorskie). Do wysokoci wsi Bielica (woj. zachodniopomorskie), Biaa pynie przewanie
przez obszary kowe. Dalej przepywa gównie przez przypominajce puszcz% tereny lene. W
rodkowym biegu rzeki miejscami brzegi s zabagnione i trudno dost%pne.
Dost%pno szlaku ograniczona (odcinki podmoke i niedost%pne). Rzeka ze wzgl%du na ograniczon
dost%pno przeznaczona dla turystyki niszowej, jednak niezwykle malownicza.
Tab. 20. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Biaa
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

(woj. zach. Jez. Bielsko) 
ujcie do Czernicy

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

30

0

21

odcinków
atwych

9

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

1

2

"ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.

Turystyczne uytkowanie rzeki i jezior przepywowych51
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako!" wód
Biaa zawiera si! w JCWP Czernica do Biaej, której potencja ekologiczny w roku 2017 oceniono jako zy.
W badanych wodach przekroczony zosta zarówno redni, jak i maksymalny dopuszczalny poziom
fosforanów. Badana JCWP nie speniaa wymaga# dla obszarów chronionych z uwagi na eutrofizacj!
wód wywoan zanieczyszczeniami ze &róde komunalnych. W efekcie stan ogólny JCWP oceniono jako
zy. Ocen! stanu jednolitej cz!"ci wód powierzchniowych, w której zawiera si! rzeka Biaa zamieszczono
w tabeli poni'ej.

51

Informacje nie oznaczaj, 'e wymienione sposoby u'ytkowania wyst!puj na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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II

PSD

Stan JCWP

V

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

2017

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Czernica do Biaej

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Klasa elementów
biologicznych

PLRW6000181886249

Nazwa JCWP

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Kod JCWP

Rok bada$

Tab. 21. Ocena stanu jednolitej cz#!ci wód powierzchniowych Czernicy i dopywów (Biaa)

zy

poni'ej
dobrego

zy

II

!ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie52
Na rzece Biaa znajduj si!:
1 jaz drewniany do nawodnie# w Mi!dzyborzu (gm. Rzeczenica),
1 stopie# betonowy w Jezierniku (gm. Rzeczenica)
3 mosty drogowe w gminie Rzeczenica (3 szt.),
1 most kolejowy w gminie Rzeczenica,
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie.
Powy'sze budowle nie stanowi znacznej uci'liwo"ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania53
brak regularnego oznakowania szlaku,
odcinkowa niedro'no"* rzeki wynikajca z bujnej ro"linno"ci,
odcinkowa niedro'no"* rzeki wynikajca z wiatroomów i powalonych drzew.
Istniej%ce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta# kajakowa i pole biwakowe w miejscowo"ci Mi!dzybórz (gm. Rzeczenica)*,
Przysta# kajakowa i pole biwakowe w miejscowo"ci Jeziernik (gm. Rzeczenica)*,
Przenoska w miejscowo"ci Jeziernik (gm. Rzeczenica)+,
Przysta# kajakowa w pobli'u miejscowo"ci Jeziernik (gm. Rzeczenica)*,
przejd& do planszy Istniej%ce, projektowane lub b&d%ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Ww. inwestycje (+) zostay zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Bia a%i%Czernica.

52
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G!ówny Urz"d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
53
Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Bia!ej naley oceni& jako dobry. W przypadku
zwikszonego zainteresowania organizacj sp!ywów na szlaku Bia!ej wskazane moe by& doposaenie
istniejcych miejsc obs!ugi turystów (np. o elementy ma!ej architektury) bez koniecznoci dogszczania
nowych lokalizacji.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Mimo zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych, z uwagi na krótki odcinek szlaku, potencja!
turystyczny rzeki jest redni.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nie wskazuje si nowych lokalizacji lub rozbudowy istniejcych obiektów.
Rekomendowane inne dziaania su"!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako& wód,
wykszta!cenie odpowiednich kadr do obs!ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie cilejszej wspó!pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno& organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiajcych przep!yw kajaków,
konieczno& przedsezonowej (lipiec/sierpie*) odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek.
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3.3. System rzeczny Liwy
Ogólna charakterystyka zlewni
Liwa - prawy dop!yw Nogatu o ca!kowitej d!ugoci
112,63 km i powierzchni zlewni 972,59 km 2 - p!ynie
przez po!udniowo-zachodni cz& województwa
warmi*sko-mazurskiego (jej +ród!a le w okolicach
Jeziora Stgawica w Parku Krajobrazowym
Pojezierza I!awskiego) oraz przez po!udniowo wschodni cz& województwa pomorskiego. Tab.
22 przedstawia g!ówne dop!ywy Liwy. Wg podzia!u
fizyczno-geograficznego rzeka p!ynie przez dwa
mezoregiony: Pojezierze I!awskie oraz Dolin
Kwidzy*sk. Ze wzgldu na liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe rzeka stanowi cenny
kompleks przyrodniczy oraz wraz z otoczeniem znajduje si w korytarzu ekologicznym o
znaczeniu ponadregionalnym (Korytarz Doliny Liwy). Wanym elementem zlewni Liwy jest
Jezioro Dzierzgo* - zbiornik retencyjno-wyrównawczy, który gromadzi wod w powizaniu
z jazem w Gontach. Rol jazu jest pitrzenie i magazynowanie wody do nawodnie* terenów
rolniczych Doliny Kwidzy*skiej. Jezioro s!uy równie jako zbiornik przeciwpowodziowy do
zatrzymywania wielkich wód roztopowych i opadowych. Z upuszczanej ze zbiornika wody
korzystaj po!oone niej na Liwie elektrownie wodne, na podstawie odrbnych pozwole*
wodnoprawnych. Obecnie zanik!a funkcja zbiornika jako rezerwy do nawodnie* uytków
rolnych. Od kilkunastu lat Liwa, poniej Jeziora D zierzgo*, charakteryzuje si niskim stanem
wody w korycie. Powód takiego stanu jest niewtpliwie zrónicowany, mona tu wskaza& susz
hydrologiczn i brak opadów, czy brak pitrzenia 54.
Tab. 22. Gówne dopywy Liwy

Nazwa

#ródo

Miejsce uj$cia do Liwy

Dugo cieku
(km)

Powierzchnia
zlewni (km2)

Mi!osna

Cygany

Kwidzyn

21,5

48,7

Kana! Palemona

ok. Lenictwa
Zakurzewo

Kwidzyn

22

158,3

Postoli*ska
Struga

o. Postolin

ok. Rudnik

25

112,5

"ród o:%J. Fac-Beneda,%I.%Chlost,%Ekspertyza%dotyczca%charakterystyki%uwarunkowa$%hydrograficznych%województwa%pomorskiego%dla%
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego% do%Planu% zagospodarowania% przestrzennego% województwa% pomorskiego,%Gda$sk%
2013.
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J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotyczca charakterystyki uwarunkowa* hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu%zagospodarowania%przestrzennego%województwa%pomorskiego, Gda*sk
2013.
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Jednolite cz&ci wód powierzchniowych55
Ponisze tabele przedstawiaj jednolite czci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
po!oone w granicach zlewni rzeki Liwy.
Tab. 23. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Liwy (woj. pomorskie)
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLRW2000195229

Liwa od wyp!ywu z Jez. Liwieniec do ujcia

2

PLRW20002652269

Kana! Palemona

3

PLRW20001752289

Postoli"ska Struga

4

PLRW200025522533

Liwa od dop. z Jez. Burgale z dop. z Jez. Burgale do wypywu z Jez. Liwieniec

5

PLRW20002552219

Liwa do Starej Liwy

6

PLRW200023522549

Dopyw spod Wandowa

7

PLRW200023522589

Cyganka

8

PLRW200017522729

Stary Nogat

9

PLRW20002352232

Dopyw z Lubnów Maych

10

PLRW20001752274

Nogat May (Kan. Reja)

11

PLRW200019522371

Liwa od Starej Liwy do dopywu z jez. Burgale

12

PLRW20001752256

Dopyw z Laskowic

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 24. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Liwy (woj. pomorskie)
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLLW20764

Jez. Dzierzgo"

2

PLLW20758

Jez. Bdzkie

3

PLLW20761

Jez. Graymowskie Zachodnie

4

PLLW20763

Jez. Sowica

5

PLLW20760

Jez. Burgale

6

PLLW20766

Jez. Orkusz

7

PLLW20765

Jez. Liwieniec

8

PLLW20762

Jez. Graymowskie Wschodnie

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Dop!ywy rzeki Liwy z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego nie maj znaczenia dla turystyki
wodnej.

55
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (!cznie z ochron rodowiska) w myl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow
Dyrektyw Wodn. Jednolita cz# wód jest pojciem. obejmujcym zarówno zbiorniki wód stojcych, jak i cieki, a take
przybrzene fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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3.3.1. Liwa
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
W województwie pomorskim Liwa p!ynie na odcinku 80
km, tj. od przecicia z lini kolejow nr 9 relacji
Warszawa-Gda"sk w okolicach wsi Sta"kowo do Biaej
Góry, gdzie uchodzi do Nogatu. Poprzez Nogat ma ona
po!czenia z sieci wodn delty Wis!y, a tym samym
z Kana!em Elblskim. W rodkowym i dolnym biegu
nazywana jest Renaw. Liwa jest rzek wsk, krt
i meandrujc. Pola i !ki odcinków pocztkowych wraz
z biegiem rzeki ustpuj miejsca lasom mieszanym.
Miejscami rzeka p!ynie g!bokimi jarami, wystpuj te kamieniste bystrza, nadajce jej górski charakter.
Oprócz nich przepraw utrudniaj stare progi wodne. Lewym dop!ywem Liwy jest Mi!osna, z kolei w
Kwidzynie do Liwy uchodzi Kana Palemona. Kana ten zbiera wody z Doliny Kwidzy"skiej. W 13-tym
kilometrze Liwa !czy si ze Starym Nogatem i wykorzystujc jego koryto, p!ynie równolegle do Wis!y.
Kolejnym duym prawostronnym dopywem Liwy w 6,8 km jest Podstoli"ska Struga. Liwa uchodzi do
Nogatu poniej luzy w Bia!ej Górze.
Tab. 25. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Liwy
Dugo!" (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Jez. Dzierzgo" - Biaa Góra

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
!rednio
trudnych

7656

0

32

odcinków
atwych
44

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

9

4

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Turystyczne u#ytkowanie rzeki i jezior przepywowych57
kajakarstwo,
eglarstwo (jez. Dzierzgo"),
amatorski poów ryb.
Jako!" wód
W oparciu o dostpne oceny wyników monitoringu operacyjnego wód rzecznych stwierdzono, e JCWP
Liwa od dopywu z jez. Burgale do wypywu z jez. Liwieniec, obejmujca dolny bieg rzeki Liwy,
charakteryzowa!a si umiarkowanym potencja!em ekologicznym oraz z!ym potencja!em chemicznym.
Wp!yw na obniony potencja! ekologiczny mia!y elementy fizykochemiczne. Poniej poziomu dobrego
kszta!towa!y si ponadto wartoci OWO, azotu Kjedahla, fosforanów i fosforu ogólnego. Stwierdzono
take niespenianie wymaga" stawianych wodom p!yncym na obszarach zaliczonych do wraliwych na
eutrofizacj wywo&an zanieczyszczeniami ze %róde& komunalnych. W efekcie ich stan ogólny oceniono
jako z&y. JCWP Liwa od wypywu z jez. Liwieniec do ujcia, obejmujca górny bieg rzeki Liwy,
charakteryzowa&a si s&abym potencja&em ekologicznym, stanem chemicznym poniej dobrego i z&ym
stanem ogólnym.
Ocen stanu JCWP z rzek Liwa zamieszczono w tabeli poniej.
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Na ten moment, z uwagi na niski stan wody w korycie, odcinek sp&awny od Marezy (13 km) do Bia&ej Góry (26 km).
Informacje nie oznaczaj, e wymienione sposoby uytkowania wystpuj na ca&ym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przep&ywa.
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59

Klasa elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

PLRW200025522533

2018

III

I

poni!ej
dobrego

II

III

poni!ej
dobrego

zy

PLRW2000195229

2018

IV

II

poni!ej
dobrego

II

saby

poni!ej
dobrego

zy

Nazwa JCWP

Liwa od dopywu z jez.
Burgale do wypywu z jez.
Liwieniec
Liwa od wypywu z jez.
Liwieniec do ujcia

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Kod JCWP

Rok bada%

Tab. 26. Ocena stanu jednolitej cz$!ci wód powierzchniowych Liwy

ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2018. Inspekcja Ochrony rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony rodowiska, Biblioteka Monitoringu rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in ynierskie58
Na rzece Liwie znajduje si#:
6 jazów wraz z EW w: Nowym Mynie (gm. Prabuty), Mynisku (gm. Prabuty), Szadowskim Mynie
(gm. Kwidzyn), Piekarniaku (gm. Kwidzyn), Biakach (gm. Kwidzyn) oraz Miosnej (m. Kwidzyn),
3 jazy w miejscowo"ci Gonty (gm. Prabuty), Julianowo (gm. Prabuty), Biaa Góra (gm. Sztum),
1 próg pi#trzcy w Kwidzynie  Mareza (m. Kwidzyn),
42 mosty drogowe, w tym w gminach: Kwidzyn (19 szt.), Prabuty (11 szt.), Ryjewo (3 szt.), Sadlinki
(3 szt.) i miasto Kwidzyn (6 szt.),
8 mostów kolejowych, w tym w gminach: Kwidzyn (1 szt.), Prabuty (4 szt.), Sadlinki (1 szt.) i w mie"cie
Kwidzyn (2 szt.),
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie.
Powy!sze budowle hydrotechniczne stanowi znaczn uci!liwo"' dla kajakarzy, co w powizaniu
z niskim stanem wód znacznie obni!a atrakcyjno"' szlaku na odcinku powy!ej Kwidzyna.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania59
niskie stany wód,
brak regularnego oznakowania szlaku,
odcinkowa niedro!no"' rzeki wynikajca z bujnej ro"linno"ci,
odcinkowa niedro!no"' rzeki wynikajca z wiatroomów i powalonych drzew,
niedost#pno"' brzegów,
braki w infrastrukturze turystycznej (do wdro!enia po poprawie sytuacji hydrologicznej w odcinku
"rodkowym rzeki).

58
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
59
Informacje oznaczaj, !e wymienione ograniczenia i bariery wyst#puj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Istniej!ce"obiekty"obsugi"turystyki"wodnej
Pole biwakowe i pla!a nad jez. Dzierzgo* (gm. Prabuty),
Parking Biwakowy nad Liw na I mynie w Le"nictwie Gonty (gm. Prabuty),
Parking Kajakowy nad Liw na II mynie w Le"nictwie Gonty (gm. Prabuty),
Parking Przy mostku nad Liw w Le"nictwie O"no (gm. Kwidzyn),
Przenoska i pole biwakowe w Szadowskim Mynie na Liwie (gm. Kwidzyn),
Parking Szadowo nad Liw w Le"nictwie O"no (gm. Kwidzyn),
Miejsce postoju przy dawnym le"nictwie w Kamionce (gm. Kwidzyn),
przejd& do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej"cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego rzeki nale!y oceni' jako niedostateczny. Z uwagi na stale
obni!ajcy si# poziom wody w rzece Liwie i okresowe jej braki odstpiono od realizacji projektu
Pomorskie Szlaki Kajakowe  Liw" w nieznane.
Ocena"potencjau"turystycznego"dla"rozwoju"turystyki"wodnej
Mimo zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w tym poo!enia szlaku na
obszarze Kwidzyna, potencja rzeki jest "redni. W znacznym stopniu jest on skutkiem warunków
hydrologicznych i wynikajcego z nich niskiego poziomu wody, przede wszystkim na odcinku
pojeziernym. Dodatkowo liczne przeszkody hydrotechniczne powoduj znaczn uci!liwo"'
turystycznego u!ytkowania rzeki. Tak!e odcinek rzeki przebiegajcy w Dolinie Wisy, otoczony z obu
stron waami przeciwpowodziowymi, jest zbyt monotonny.
Postulowane"lokalizacje"nowych"lub"istniej!cych"planowanych"do"rozbudowy"obiektów"obsugi"
turystyki wodnej
Obiekty istniejce - planowane do rozbudowy lub doposa!enia:
Przysta* jachtowa - Centrum Turystyki Letniej nad Jeziorem Dzierzgo* (gm. Prabuty, nr karty 44).
Nowe obiekty:
Warunkiem realizacji przedsi#wzi#' jest stabilizacja stosunków wodnych na rzece, za wyjtkiem
odcinka dolnego od Marezy do Biaej Góry, na którym stan wody pozwala na realizacj# szlaku
kajakowego.
Przysta* pocztkowa na szlaku kajakowym Liwy w miejscowo"ci Julianowo (gm. Prabuty, nr karty
609),
Przenoska w Szadowskim Mynie (gm. Kwidzyn, nr karty 545),
Przenoska Brokowo Tychnowieckie (gm. Kwidzyn, nr karty 546),
Przenoska przy mynie Piekarniak (gm. Kwidzyn, nr karty 660),
Przysta* kajakowa i pole biwakowe w Kwidzynie (m. Kwidzyn, nr karty 463),
Przenoska w Kwidzynie (m. Kwidzyn, nr karty 84),
Przysta* kajakowa w miejscowo"ci Biaki (gm. Sadlinki, nr karty 635),
Przenoska przy jazie w miejscowo"ci Biaki / Bogusze na Liwie (gm. Sadlinki, nr karty 633),
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Przysta kajakowa przy punkcie widokowym w Marezie (gm. Kwidzyn, nr karty 661),
Przysta dla kajaków w miejscowo!ci Benowo (gm. Ryjewo, nr karty 394),
przejd% do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-!ciekowej w ramach aglomeracji !ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru !cieków bytowych i szczelno!ci zbiorników,
podnoszenie !wiadomo!ci rolników w zakresie skutków stosowania !rodków ochrony ro!lin i
nawozów na jako!% wód,
wykszta&cenie odpowiednich kadr do obs&ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
regulacja stosunków wodnych rzeki w celu zwi'kszenia pojemno!ci retencyjnej i opó"nienia sp&ywu
wód (przebudowa jazu w Gontach),
podj'cie dzia&a dot. zagospodarowania dolnego odcinka szlaku kajakowego Liwy.
Ryc. 4. Centrum Turystyki letniej nad jeziorem Dzierzgo! (gm. Prabuty)

"ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz#% II  obiekty
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3.4. System rzeczny "eby
Ogólna charakterystyka zlewni
D&ugo!% rzeki *eby (ciek I rz'du) wynosi 129 km,
a ca&kowita powierzchnia jej zlewni wynosi 1.099,03 km2.
Tab. 27 przedstawia g&ówne dop&ywy *eby.
Odprowadzanie nadwy+ek wodnych w zlewni *eby
odbywa si' w g&ównej mierze na pó&noc i pó&nocny
zachód. Najbardziej charakterystycznym elementem
rze"by terenu zlewni jest Dolina Rzeki *eby, zw&aszcza jej
odcinek
pradolinny
(Pradolina
Redy-*eby),
wykorzystywany przez rzek' pocz#wszy od !rodkowego
jej biegu. Rzeka *eba ma swoje "ród&a na wysoczy"nie
morenowej na rz'dnej oko&o 230 m n.p.m. i uchodzi do Morza Ba&tyckiego w miejscowo!ci *eba na
poziomie 0 m n.p.m., osi#gaj#c !redni spadek 1,78. Rzeka *eba w odcinku "ród&owym p&ynie
w kierunku pó&nocnym, po wp&yni'ciu w pradolin' zmienia kierunek na zachodni, a nast'pnie zmienia
bieg ponownie na pó&noc, a+ do uj!cia w *ebie. Najwy+szymi spadkami (do kilku promili) charakteryzuje
si' odcinek "ród&owy, a+ do miejscowo!ci Bo+epole Wielkie. W odcinku "ród&owym, do profilu
wodowskazowego w Mi&oszewie, *eba drenuje a+ cztery jeziora rynnowe. W uj!ciowym odcinku *eba
przep&ywa przez najwi'ksze jezioro w zlewni - Jezioro *ebsko. Tab. 28. Najwi'ksze jeziora w zlewni *eby.
Przep&ywy charakterystyczne z wielolecia charakteryzuj# si' wyrównanymi warto!ciami !redniego
i niskiego przep&ywu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przep&ywów wysokich. W Mi&oszewie
i L'borku po czerwcowym obni+eniu wyst'puje gwa&towny wzrost w lipcu, a nast'pnie spadek
w sierpniu. W Cecenowie podobnie, ale znacznie &agodniej. -rednie miesi'czne przep&ywy wy+sze od
!redniego rocznego przep&ywu obserwowano na wszystkich trzech posterunkach w omawianym
wieloleciu od listopada do kwietnia (z kulminacj# w marcu), a ni+sze - od maja do listopada (z minimum
w sierpniu).
Najwi'kszymi dop&ywami *eby s#: D'bnica, Mirachowska Struga, Kisewa (Kisewska Struga) oraz
Pogorzelica (Pogorzeliczanka). Wszystkie cieki charakteryzuj# si' sporymi spadkami koryta,
dochodz#cymi w odcinkach "ród&owych nawet do 560.
Tab. 27. Gówne dopywy "eby

#ródo

Miejsce uj$cia do "eby

Dugo$% cieku
(km)

Powierzchnia
zlewni (km2)

ok. Mas&owa

ok. Cieszonka - rz. *eba

14,01

47,8

ok. Miechucina

ok. Nowej Huty - rz. *eba

10,62

35,2

Kisewa

ok. wsi Tawcino

powy!ej Lborka - rz. "eba

20,42

136

Okalica

ok. Zakrzewa

Lbork - rz. "eba

18,86

105,42

Pogorzelica

Jez. Kozi#skie

Ciecholewko - rz. "eba

23,56

107,89

Che%st

ok. Go&ciecina

"eba - rz. "eba

32,14

193,8

Nazwa
D'bnica
Mirachowska
Struga

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

Tab. 28. Najwiksze jeziora w zlewni eby
60
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotyczca charakterystyki uwarunkowa# hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda#sk
2013.
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Lp.

Nazwa jeziora

Pow.
[ha]

Poj.
[tys. m3]

Gb.max.
[ha]

G!b."r.
[m]

1

"ebsko

7140,00

117521,00

6,30

1,60

2

Sarbsko

651,70

8074,20

3,20

1,20

3

Lubowidzkie

158,20

12705,80

15,60

8,00

4

Do%gie Wielkie (Czo%pi#skie)

156,40

2151,80

2,90

1,40

5

"apalickie (Garcze)

155,10

15024,50

23,60

9,70

6

Kozie (Kozy)

103,00

6991,50

16,90

6,80

7

Sianowskie

75,00

2700,00

13,60

3,60

8

Reskowo (Reskowskie)

53,60

1822,40

9,50

3,40

9

D%ugie

49,50

2927,00

12,00

6,00

10

Mikorowo

42,60

1052,40

5,30

2,50

11

Wielkie

34,70

2255,50

18,10

6,50

12

Osuszyno

32,60

2640,60

34,30

8,10

13

Wielkie "ki ("kie)

27,30

573,30

6,00

2,10

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

Jednolite cz"ci wód powierzchniowych61
Poni!sze tabele przedstawiaj jednolite cz&ci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
po%o!one w granicach zlewni rzeki "eby.
Tab. 29. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni eby
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW200024476799

"eba od Pogorzelicy do wyp%ywu z Jez. "ebsko

2

PLRW20001947639

"eba od Dbnicy do Pogorzelicy

3

PLRW200017476749

Pustynka

4

PLRW200017476329

Kisewska Struga

5

PLRW200017476925

Che%st do wp%ywu do Jez. Sarbsko

6

PLRW20001747649

Pogorzelica z Jez. Kozim

7

PLRW20001747629

Okalica

8

PLRW200017476189

Wgorza z Jez. Lubowidzkim
"eba od Dbnicy bez Dbnicy

9

PLRW200025476119

10

PLRW200017476569

Bia%ogardzka Struga

11

PLRW20000476789

Kana%y- "upawski i Gardno-"ebsko

12

PLRW20001747612

Dbnica

13

PLRW20001747658

Charbrowska Struga

14

PLRW20001747652

Dop%yw z Chlewnicy

15

PLRW20002247699

"eba od Jez. "ebsko z Che%stem od wyp%. do Jez. Sarbsko

16

PLRW200017476134

Dop%yw z jez. Bckiego

17

PLRW20001747654

Rzechcinka

18

PLRW2000174769276

Dop%yw z "abie#ca

19

PLRW20001747634

Sitnica

20

PLRW200017476574

Jeziorna Struga

21

PLRW20001747616

Dop%yw z Kaczkowa

22

PLRW2000174765769

Dop%yw z polderu Charbrowo

23

PLRW200017476152

Kana% Melioracyjny

61
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (%cznie z ochron &rodowiska) w my&l polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow
Dyrektyw Wodn. Jednolita cz&* wód jest pojciem. obejmujcym zarówno zbiorniki wód stojcych, jak i cieki, a tak!e
przybrze!ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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24

PLRW200017476136

Dop%yw z jez. Strzepcz

25

PLRW20000476792

Kana% +arnowski

26

PLRW20001747614

Je!owska Struga

27

PLRW2000174769274

Dop%yw z jez. Czarnego

28

PLRW200024476799

"eba od Pogorzelicy do wyp%ywu z Jez. "ebsko

29

PLRW20001947639

"eba od Dbnicy do Pogorzelicy

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 30. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni eby
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW21045

Jez. "ebsko

2

PLLW21047

Jez. Sarbsko

3

PLLW21040

Jez. Lubowidzkie

4

PLLW21032

Jez. "apalickie

5

PLLW21046

Jez. Do%gie Wielkie

6

PLLW21043

Jez. Kozie

7

PLLW21034

Jez. Sianowskie

8

PLLW21031

Jez. Reskowskie

9

PLLW21029

Jez. D%ugie

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Dop%ywy rzeki "eby z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego, za wyjtkiem kana%u Che%st,
nie maj znaczenia dla turystyki wodnej.
Ryc. 5. Przysta& surfingowa nad jeziorem Sarbsko (gm. Wicko)

ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz#% II  obiekty.
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3.4.1. eba
Charakterystyka rzeki i jezior przep!ywowych
"eba jest relatywnie d%ugim i ró!norodnym szlakiem.
Najbardziej urokliwe a równocze&nie najbardziej
wymagajce s odcinki górny i &rodkowy. W górnym biegu
o kierunku po%udnikowym odp%ywa na wschód i pokonuje
na swej trasie 3 jeziora (D%ugie, Wielkie i Reskowskie), po
wyp%yniciu z ostatniego z nich zmienia bieg na
równole!nikowy i prze%amujc si na pó%noc przez pas
lesistych moren p%ynie w wskiej dolinie o wysokich do 60
m zboczach. Nastpnie wkracza do szerokiej na 5 km
pradoliny "eby-Redy, gdzie zmienia bieg znowu na równole!nikowy, ale tym razem zachodni. Szczególnie
du!o przeszkód znajduje si w odcinku &rodkowym, z kolei s%abe warunki hydrologiczne dominuj w
pocztkowym przebiegu. Dolny odcinek od Lborka zosta% uregulowany i jest nieco monotonny, za to
atrakcyjny dla turysty bez du!ego do&wiadczenia. "eba przep%ywa przez Jez. "ebsko i prze%amuje si przez
wa% ruchomych wydm Wybrze!a S%owi#skiego. Uchodzi do Ba%tyku Kana%em "ebskim na terenie
S%owi#skiego Parku Narodowego obok miejscowo&ci "eba. Uj&ciowy odcinek zosta% ujty w kamienne
koryto w celu zabezpieczenia przed ruchomymi piaskami. Jej wody s do&* czyste, ale ma%o przejrzyste,
gdy! nios sporo zawiesin mineralnych62.
Szlak kajakowy rzeki "eby rozpoczyna si na Jez. Sianowskim i do Lborka jest trudny oraz miejscami
niezwykle uci!liwy. Ca%y czas trzeba walczy* z ro&linno&ci, przekracza* powalone drzewa, a tak!e
uwa!a* na podwodne g%azy przy szybkim nurcie i wielu zakrtach. G%boko wcita w pod%o!e rzeka
uniemo!liwia czsto na d%ugich odcinka wydostanie si z kajaka na brzeg. Niemniej w ostatnich latach
obserwuje si niskie stany wody w korycie. Odcinek rzeki pomidzy miejscowo&ciami Mi%oszewo
a Bo!epole Ma%e o d%ugo&ci 22,5 km mo!na wybra* do przep%ynicia w trakcie zdobywania Górskiej
Odznaki Kajakowej PTTK, ale trzeba si liczy* z faktem, !e jest to jeden z najbardziej uci!liwych
odcinków rzek na ca%ym Ni!u Polskim, d%ugo&ci porównywalny jedynie z "upaw i Jarem Raduni.
P%ywanie turystyczne po jez. "ebsko jest ograniczone ze wzgldu na ochron ptactwa i ryb na obszarze
S%owi#skiego Parku Narodowego i wymaga pisemnej zgody Dyrektora Parku.
Tab. 31. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki eby
D!ugo"$ (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Sianowo  Ga*63

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

121*

15

34

odcinków
!atwych
57

Liczba
przenosek

Liczba dni na
sp!yw
szlakiem

15

6

* w tym 15 km odcinek j. "ebsko wy%czony ze sp%ywów kajakowych
ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Turystyczne u%ytkowanie rzeki i jezior przep!ywowych64
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
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J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.
63
W tym w ramach PSK odcinki: Paraszyno-Ga# i miasto %eba.
64
Informacje nie oznaczaj!, &e wymienione sposoby u&ytkowania wyst'puj! na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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Jako wód
W oparciu o dost'pne oceny wyników monitoringu operacyjnego wód rzecznych stwierdzono, &e wody
JCWP z rzek! %eb! charakteryzoway si' dobrym potencjaem ekologicznym i odcinkowo dobrym
stanem chemicznym, cho# w 3 JCWP stan ten oceniono jako poni&ej dobrego. Tylko w jednej JCWP (eba
od Pogorzelicy do wyp"ywu z jez. ebsko) na analizowane cztery JCWP stan ogólny oceniono jako dobry, w
pozostaych przypadkach stan ogólny oceniono jako zy. Ocen' stanu JCWP z rzek! %eb! zamieszczono w
tabeli poni&ej.

2018

%eba od Pogorzelicy do
wypywu z jez. %ebsko

PLRW200024476799

2018

I

-

II

I

%eba od D'bnicy do
Pogorzelicy

PLRW20001947639

2017

II

I

II

-

%eba od D'bnicy bez
D'bnicy

PLRW200025476119

2018

Stan JCWP

PLRW20002247699

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

%eba od jez. %ebsko z
Chestem od wypywu z jez.
Sarbsko

Nazwa JCWP

Stan/potencja$
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Kod JCWP

Rok bada#

Klasa elementów
biologicznych

Tab. 32. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych "eby

poni&ej
dobrego

zy

dobry

dobry

dobry

dobry

poni&ej
dobrego

zy

poni&ej
dobrego

zy

#ród"o: Raport o stanie $rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017 i 2018. Inspekcja Ochrony %rodowiska, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony %rodowiska, Biblioteka Monitoringu %rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in%ynierskie65
Rzeka jest aktywnie wykorzystywana gospodarczo, co stanowi miejscami istotny problem dla kajakarzy.
Spadki rzeki wykorzystano do budowy kilku mynów i maych elektrowni wodnych. Na rzece %ebie
znajduj! si':
9 MEW w Cieszonku (gm. Kartuzy), Stryszej Budzie (gm. Kartuzy), Tuczewie (gm. Linia), %ówczu
Gównym (gm. %'czyce), Paraszynie (gm. %'czyce), Bo&ympolu Maym (gm. %'czyce), Wielistowie
(gm. %'czyce), %'czycach (gm. %'czyce) oraz L'borku,
2 jazy my"skie w Ko&yczkowie (gm. Chmielno) i Mynie Dolnym (gm. Chmielno),
8 jazów do nawodnie" i stawów rybnych w Stryszej Budzie (gm. Kartuzy), Tuczewie I i II (gm. Linia),
Paraszynie I i II (gm. %'czyce), Bo&ympolu Wielkim (gm. %'czyce), L'borku oraz Chocielewku (gm.
Nowa Wie* L'borska),
27 mostów drogowych, w tym w gminach: Chmielno (1 szt.), Gówczyce (2 szt.), Kartuzy (5 szt.), Linia
(4 szt.), %'czyce (5 szt.), Nowa Wie* L'borska (3 szt.) oraz miasta L'bork (6 szt.) i %eba (1 szt.),
2 mosty kolejowe, w tym w gminach: %'czyce (1 szt.) oraz mie*cie L'bork (1 szt.),
przejd+ do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powysze budowle hydrotechniczne stanowi! znaczn! uci!liwo"# dla kajakarzy zw%aszcza na odcinku
górnym i "rodkowy.

65
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G%ówny Urz!d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania66
niskie stany wód w górnym odcinku,
odcinkowa niedrono"# rzeki wynikaj!ca z bujnej ro"linno"ci,
odcinkowa niedrono"# rzeki wynikaj!ca z wiatro%omów i powalonych drzew (w szczególno"ci
odcinek Paraszyno-L&bork),
niebezpieczne stare mosty drewniane lub ich pozosta%o"ci,
niedost&pno"# brzegów,
ograniczenia wynikaj!ce z form ochrony przyrody - dost&pno"# jeziora 'ebsko, w zwi!zku z jego
funkcjonowaniem w granicach S%owi*skiego Parku Narodowego,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przenoska i pole biwakowe w Paraszynie (gm. '&czyce)+,
Przenoska w miejscowo"ci w Boepole Ma%e (gm. '&czyce)+,
Przenoska przy jazie pomi&dzy miejscowo"ciami Boepole Ma%e i Boepole Wielkie (gm. '&czyce)+,
Przysta* kajakowa i pole biwakowe w miejscowo"ci Boepole Wielkie (gm. '&czyce)+,
Przenoska w miejscowo"ci Wielistowo (gm. '&czyce)+,
Przenoska i pole biwakowe w miejscowo"ci '&czyce (gm. '&czyce)+,
Przysta* kajakowa z polem biwakowym i przenosk! w L&borku (m. L&bork)+,
Kaszubska Stanica Kajakowa w Mostach (gm. Nowa Wie" L&borska),
Przysta* kajakowa i pole biwakowe w miejscowo"ci Chocielewko (gm. Nowa Wie" L&borska)*,
Przenoska w miejscowo"ci Chocielewko (gm. Nowa Wie" L&borska)+,
Przysta* kajakowa w miejscowo"ci Poraj (gm. Wicko)+,
Przysta* kajakowa w miejscowo"ci Ga# (gm. G%ówczyce)+,
Przysta* kajakowa i pole biwakowe w miejscowo"ci 'eba, na kanale Che%st (poza szlakiem 'eby)+,
Przysta* surfingowa nad jeziorem Sarbsko,
przejd- do planszy Istniej!ce, projektowane lub b"d!ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Ww. inwestycje (+) zosta%y zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia%anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno$ci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Rzeka %eba - Uwolnij Energi" Natury.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku 'eby naley oceni# jako "redni. Rzeka mimo
zrealizowanych inwestycji nie jest w wystarczaj!cym stopniu zagospodarowana dla celów zwi!zanych
z obs%ug! ruchu turystycznego, zw%aszcza kajakowego. Braki w wyposaeniu w zorganizowane miejsca
etapowe (pole biwakowe, ma%a architektura na polach biwakowych czy pomosty cumownicze) widoczne
s! w górnym odcinku rzeki. Lokalizacja funkcjonuj!cej infrastruktury turystycznej nie odpowiada
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Informacje oznaczaj!, e wymienione ograniczenia i bariery wyst&puj! na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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potrzebom etapowania sp%ywów, zw%aszcza na odcinku od Chocielewka w kierunku Jeziora 'ebsko.
W przypadku zwi&kszonego zainteresowania organizacj! sp%ywów na szlaku 'eby wskazane moe by#
doposaenie istniej!cych miejsc obs%ugi turystów (np. elementy ma%ej architektury) bez konieczno"ci
dog&szczania nowych lokalizacji.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Potencja% turystyczny rzeki 'eby jest wysoki, nie jest on jednak w pe%ni wykorzystany. Szlak rzeki 'eby
na jej poszczególnych odcinkach jest bardzo zrónicowany zarówno pod wzgl&dem zasobów i walorów
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, "wiadcz!cych o jego atrakcyjno"ci, jak równie ze
wzgl&du na róny stopie* jego trudno"ci, a wi&c i grono potencjalnych uytkowników. Odcinek górny
jest zaadresowany dla do"wiadczonych i wytrwa%ych kajakarzy, za" "rodkowy i dolny moe by#
uytkowany przez odbiorców o ma%ym do"wiadczeniu kajakowym.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Warunkiem realizacji przedsi&wzi&# jest odpowiedni stan wody w odcinku górnym rzeki.
Nowe obiekty:
Przysta* kajakowa Koyczkowo (gm. Chmielno, jez. Sianowskie, nr karty 530),
Przenoska w miejscowo"ci Cieszonko (gm. Kartuzy, nr karty 339),
Przenoska w miejscowo"ci Strysza Buda (gm. Kartuzy, nr karty 340),
Przenoska w miejscowo"ci T%uczewo przy stawach (gm. Linia, nr karty 354),
Przysta* kajakowa w miejscowo"ci Kokoszki Zawada (gm. G%ówczyce, nr karty 990),
przejd- do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz!dkowanie gospodarki wodno-"ciekowej w ramach aglomeracji "ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru "cieków bytowych i szczelno"ci zbiorników,
podnoszenie "wiadomo"ci rolników w zakresie skutków stosowania "rodków ochrony ro"lin
i nawozów na jako"# wód,
wykszta%cenie odpowiednich kadr do obs%ugi i zarz!dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi!zanie "ci"lejszej wspó%pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
przygotowanie oferty i promocji turystycznych jednodniowych sp%ywów kajakowych na odcinkach
rzek Przymorza, jako dodatkowej oferty turystycznej strefy przybrzenej,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno"# organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiaj!cych przep%yw kajaków,
zadbanie i uporz!dkowanie terenów wokó% MEW.
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3.5. System rzeczny "upawy
Ogólna charakterystyka zlewni
W zlewni 'upawy odprowadzanie nadwyek wodnych
odbywa si& przede wszystkim na zachód. Powierzchnia
zlewni 'upawy wynosi 807,27 km2. Tab. 33 przedstawia
g%ówne dop%ywy 'upawy, z kolei Tab. 34. Najwiksze
jeziora w zlewni !upawy. Górna cz# zlewni
charakteryzuje si wysokociami od 120 m n.p.m. do
270,5 m n.p.m., w czci centralnej - w okolicy Starej
D%browy - wyró&nia si wzniesienie o wysokoci 120,8
m n.p.m. Kszta't zlewni jest nieregularny, wyd'u&ony
z po'udniowego-wschodu
na
pó'nocny-zachód,
z wyra(nymi przew&eniami w rodkowej czci. W rze(bie terenu zlewni !upawy najwyra(niej zaznacza
si dolina rzeczna opadaj%ca z po'udniowego-wschodu ku pó'nocnemu-zachodowi. Najwy&szy punkt dna
doliny !upawy znajduje si na wysoczy(nie morenowej na rzdnej 160 m n.p.m., natomiast najni&szy na
rzdnej 0 m n.p.m. w miejscowoci Rowy67.
Tab. 33. Gówne dopywy upawy

Nazwa

#ródo

Miejsce uj"cia do eby

Dugo"# cieku
(km)

Powierzchnia
zlewni (km2)

Dop'yw z Doliny Jadwigi

ok. Gowidlina

na p'd. od Kozina

15,7

43,03

Bukowina

ok. Sierakowic

Kozin

31,79

214,73

na p'd. od Potgowa

na wsch. od Strzy&yna

12,51

55,64

Jez. Dobrskie - ok. wsi Dobra

na p'n. od Rbowa

13,59

51,73

ok. Mianowic

na wsch. od Damnicy

10,92

44,53

poni&ej wsi !upawa

Smo'dzino

5,5

bd

Dar&y)ska Struga
Rbowa
Charstnica
Kana' !upawski

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.

Tab. 34. Najwi$ksze jeziora w zlewni upawy
Lp.

Nazwa jeziora

Pow.
[ha]

Poj.
[tys. m3]

G$b.max.
[ha]

G$b."r.
[m]

1

Gardno

2468,10

30950,50

2,60

1,30

2

Jasie) Po'udniowy

336,70

26052,40

22,60

7,80

3

Jasie) Pó'nocny

240,50

21996,40

32,20

9,10

4

Kamienicko

138,00

3432,00

4,80

2,50

5

Potgowskie Du&e

133,30

4570,30

8,80

3,40

6

Junno

59,00

3127,00

13,60

5,30

7

Bia'e

37,60

526,40

2,50

1,40

8

Obrowo Du&e *Obrowo+

37,40

1566,30

10,20

4,20

9

-wite

35,90

744,80

3,90

2,10

10

Wielkie *Du&e, Karwe)skie+

33,60

2528,80

18,20

7,50

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.
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J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz%ca charakterystyki uwarunkowa) hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda)sk 2013.
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Jednolite cz$"ci wód powierzchniowych68
Poni&sze tabele przedstawiaj% jednolite czci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
po'o&one w granicach zlewni rzeki !upawy.
Tab. 35. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni upawy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW20002047435

!upawa od Bukowiny do Dar&y)skiej Strugi

2

PLRW200017474259

Bukowina z Jez. Kamienieckim

3

PLRW20002047429

Bukowina od wyp'ywu z Jez. Kamienickiego do ujcia

4

PLRW20001747413

!upawa do dop'. z Mydlity

5

PLRW20001847419

!upawa od dop'ywu z Mydlity, z dop'ywem z Mydlity do Bukowiny

6

PLRW2000224749

!upawa z Jez. Gardno do ujcia

7

PLRW20002047459

!upawa od dop'. z !ojewa do wp'ywu do Jez. Gardno

8

PLRW20001747436

Dar&y)ska Struga

9

PLRW20001947453

!upawa od Dar&y)skiej Strugi do dop'. z !ojewa

10

PLRW200017474389

Rbowa

11

PLRW2000254742549

Dop'yw z Jez. Potgowskiego Du&ego

12

PLRW2000234744

Charstnica

13

PLRW20001847456

Brodniczka

14

PLRW20001747476

Grabownica

15

PLRW20001847428

Smolnicki Rów

16

PLRW20001747474

Brodna

17

PLRW20001747454

Dop'yw z !ojewa

18

PLRW200017474799

Dop'yw z polderu Gardna V-VI

19

PLRW20001847458

Dop'yw z Bukowej

20

PLRW20001747452

Dop'yw z jez. D%brówka

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 36. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni upawy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW21028

Jez. Gardno

2

PLLW21008

Jez. Jasie) Pd.

3

PLLW21009

Jez. Jasie) Pn.

4

PLLW21016

Jez. Kamienickie

5

PLLW21019

Jez. Potgowskie Du&e

6

PLLW21022

Jez. Junno

7

PLLW94737

Jez. Czarne

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Dop'ywy rzeki !eby z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego nie maj% znaczenia dla turystyki
wodnej, za wyj%tkiem Bukowiny.
68
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej *'%cznie z ochron% rodowiska+ w myl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow%
Dyrektyw% Wodn%. Jednolita cz# wód jest pojciem. obejmuj%cym zarówno zbiorniki wód stoj%cych, jak i cieki, a tak&e
przybrze&ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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3.5.1. Bukowina
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Bukowina to prawy i zarazem najwikszy *cho# dosy#
krótki - 21 km+ dop'yw !upawy. /ród'a Bukowiny
znajduj% si w okolicach Sierakowic, na zachodnim
obrze&u Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Bukowina
przep'ywa przez lasy oraz '%ki i jest rzek% o charakterze
górskim. Rzeka w swoim górnym biegu przep'ywa przez
jeziora Trzono, Kamienickie i -wite. Szlak proponowany
dla dowiadczonych kajakarzy od Jez. Kamienickiego
z uwagi na trudnoci i uci%&liwoci, w tym szybkie
i kamieniste odcinki o charakterze górskim, prze'omowym. Na szlaku wystpuj% dziesi%tki przeszkód w
postaci powalonych drzew. S% to jednak przeszkody mo&liwe do pokonania nie wychodz%c z kajaka.
Najciekawszy odcinek rzeki zaczyna si za miejscowoci% Oskowo. Dolny bieg, do ujcia do !upawy (w
okolicach Kozina), przebiega zalesion% pradolin%. Na tym odcinku Bukowina jest objta ochron% w ramach
obszaru Natura 2000 Dolina !upawy4. Przed samym Kozinem rzeka zwalnia i rozlewa si szeroko. Przy
niskim stanie wody mo&na natrafi# na mielizny69.
Tab. 37. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Bukowiny
Dugo"# *km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Skrzeszewo - ujcie do rz.
!upawy

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

19

19

0

odcinków
atwych

0

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

2

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Turystyczne u%ytkowanie rzeki i jezior przepywowych70
- kajakarstwo, w tym górskie,
- amatorski po!ów ryb.
Jako wód
W oparciu o dost"pne oceny wyników monitoringu operacyjnego wód rzecznych stwierdzono, #e wody
JCWP z rzek% Bukowin% charakteryzowa!y si" umiarkowanym i z!ym potencja!em ekologicznym.
O zaliczeniu ich do umiarkowanego potencja!u ekologicznego przes%dzi!y elementy biologiczne. Stan
chemiczny obu JCWP oceniono poniej dobrego z uwagi na elementy fizykochemiczne. W efekcie stan
ogólny obu JCWP oceniono jako z!y. Ocen" stanu JCWP z rzek% Bukowin% zamieszczono w tabeli
poniej.
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J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz%ca charakterystyki uwarunkowa& hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda&sk 2013.
70
Informacje nie oznaczaj%, e wymienione sposoby uytkowania wyst"puj% na ca!ym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przep!ywa.
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Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Stan/potencja#
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

Bukowina od wyp!ywu z jez.
Kamienickiego do uj'cia

PLRW20002047429

2018

V

I

III

II

III

poniej
dobrego

z!y

Bukowina z jez. Kamienickim

PLRW200017474750

2018

V

I

III

II

z!y

poniej
dobrego

z!y

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Kod JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa JCWP

Rok bada"

Tab. 38. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych Bukowiny

!ród"o: Raport o stanie #rodowiska województwa pomorskiego w roku 2018. Inspekcja Ochrony $rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony $rodowiska, Biblioteka Monitoringu $rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie71
Na rzece Bukowina znajduj% si":
2 MEW w Bukowinie (gm. Cewice) oraz w Kozinie (gm. Czarna D%brówka),
3 jazy do nawodnie& rolniczych i stawów rybnych w Skrzeszewie (gm. Sierakowice), Bukowinie (gm.
Cewice) oraz Siemirowicach (gm. Cewice),
6 mostów drogowych, w tym w gminach: Cewice (3 szt.), Czarna D%brówka (1 szt.), Sierakowice
(2 szt.),
przejd* do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powysze budowle nie stanowi% znacznej uci%liwo'ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania72
odcinkowa niedrono' rzeki wynikaj%ca z bujnej ro'linno'ci,
odcinkowa niedrono' rzeki wynikaj%ca z wiatro!omów i powalonych drzew,
niedost"pno' brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku.
Istniej%ce obiekty obs#ugi turystyki wodnej
Przysta& UKS Wiking w Kamienicy Królewskiej (gm. Sierakowice),
Pomost na jeziorze -wi"te OW Na Gwizdówce (gm. Sierakowice),
Agroturystyka Skrzeszewo (gm. Sierakowice),
Pole biwakowe w Oskowie (gm. Cewice),
przejd* do planszy Istniej&ce, projektowane lub b'd&ce w trakcie realizacji obiekty obs"ugi turystyki wodnej.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Bukowiny naley oceni na niski. Rzeka nie jest
w wystarczaj!cym stopniu zagospodarowana dla celów zwi!zanych z obs"ug! ruchu turystycznego,

71
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G"ówny Urz!d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
72
Informacje oznaczaj!, e wymienione ograniczenia i bariery wyst#puj! na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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zw"aszcza kajakowego. Lokalizacja funkcjonuj!cej infrastruktury turystycznej nie odpowiada potrzebom
etapowania sp"ywów.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Potencja" turystyczny rzeki Bukowiny jest wysoki, nie jest on jednak w pe"ni wykorzystany. Szlak rzeki
na poszczególnych odcinkach jest zrónicowany zarówno pod wzgl#dem zasobów i walorów
przyrodniczych i krajobrazowych, %wiadcz!cych o jego atrakcyjno%ci, jak równie ze wzgl#du na róny
stopie& jego trudno%ci, a wi#c i grono potencjalnych uytkowników. Odcinek górny jest spokojny,
przebiega przez dwa jeziora. Na odcinku %rodkowym, za miejscowo%ci! Skrzeszewo, nurt staje si# bystry,
wymagaj!cy od uytkowników do%wiadczenia.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nowe obiekty:
Przysta& kajakowa przy starym m"ynie w Skrzeszewie (gm. Cewice, nr karty 579),
Przysta& kajakowa w Siemirowicach (gm. Cewice, nr karty 604),
Przysta& kajakowa w Oskowie (gm. Cewice, nr karty 584),
przejd' do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su"!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz!dkowanie gospodarki wodno-%ciekowej w ramach aglomeracji %ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru %cieków bytowych i szczelno%ci zbiorników,
podnoszenie %wiadomo%ci rolników w zakresie skutków stosowania %rodków ochrony ro%lin
i nawozów na jako% wód,
wykszta"cenie odpowiednich kadr do obs"ugi i zarz!dzania ruchem turystyki wodnej,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno% organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiaj!cych przep"yw kajaków,
konieczno% przedsezonowej (lipiec/sierpie&) odcinkowej wycinki bujnej ro%linno%ci w korytach rzek,
zadbanie i uporz!dkowanie terenu wokó" MEW.
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3.5.2. #upawa
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
D"ugo% rzeki *upawy wynosi 110,56 km, a %redni spadek
1,5. +ród"owy odcinek rzeki *upawy, zwany Obrówk!,
przep"ywa przez kilka jezior, z których najwi#ksze to
Oborowo Due oraz Jasie&. Poniej Jasienia *upawa
p"ynie szerok! dolin!, meandruje w%ród "!k,
w miejscowo%ci Kozin zmieniaj!c kierunek p"yni#cia
z pó"nocnego na zachodni i przyjmuj!c z prawej strony
swój najwi#kszy dop"yw - Bukowin#. Poniej wsi Kozin
dolina zw#a si#, a nurt rzeki gwa"townie przy%piesza,
z kolei w okolicy wsi Czarna D!brówka koryto wyp"yca si# i poszerza. W ca"ym swym %rodkowym biegu,
a do miejscowo%ci -elkowo, rzeka p"ynie bystro przez w!sk! dolin#. Na tym w"a%nie odcinku znajduj!
si# na rzece liczne pi#trzenia, wykorzystywane przez elektrownie wodne oraz do celów zwi!zanych z
hodowl! ryb "ososiowatych. W %rodkowym biegu uchodz! dwa, due jak na t! zlewni#, dop"ywy: R#bowa
oraz Charstnica. Na brzegach *upawy wyst#puj! bardzo cz#sto liczne wyp"ywy wód podziemnych w
formie punktowej i powierzchniowej. Od miejscowo%ci -elkowo *upawa p"ynie w szerokiej dolinie, a na
rzece widoczne s! %lady dawnej regulacji koryta. W uj%ciowym odcinku rzeka g"ówna przep"ywa przez
due i p"ytkie Jezioro Gardno. Do jeziora uchodzi kilka niewielkich cieków, maj!cych charakter kana"ów
lub rowów melioracyjnych. Najwi#kszymi z nich s! Kana" *upawski oraz Kana" Gardno-*ebsko, "!cz!cy
Jezioro *ebsko z Jeziorem Gardnem. Ca"y teren jest spolderyzowany. P"ywanie turystyczne po jez.
Gardno jest ograniczone ze wzgl#du na po"oenie w granicach S"owi&skiego Parku Narodowego 73.
Tab. 39. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki #upawy
Dugo$% (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Obrowo  Gardna Ma"a

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
$rednio
trudnych

100

47

24

odcinków
atwych
29

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

9

5

"ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.

Turystyczne uytkowanie rzeki i jezior przepywowych74
- kajakarstwo, w tym górskie,
- eglarstwo (jez. Jasie&),
- surfing (windsurfing itp.),
- amatorski po"ów ryb.
Jako$% wód
W oparciu o dost#pne oceny wyników monitoringu operacyjnego wód rzecznych stwierdzono, e wody
JCWP z rzek! *upaw! charakteryzowa"y si# dobrym potencja"em ekologicznym, dobrym stanem
chemicznym i ogólnym, za wyj!tkiem krótkiego odcinka uj%ciowego JCWP $upawa z jez. Gardno do ujcia.
Speniay wymagania dla obszarów chronionych.
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J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.
74
Informacje nie oznaczaj!, #e wymienione sposoby u#ytkowania wyst%puj! na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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Ocen% stanu jednolitych cz%&ci wód powierzchniowych z rzek! 'upaw! zamieszczono w tabeli poni#ej.

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

'upawa od Dar#y"skiej Strugi
do dopywu z 'ojewa

PLRW20001947453

2018

I

I

II

-

dobry

brak
oceny

brak
oceny

'upawa od dopywu z 'ojewa
do wpywu do jez. Gardno

PLRW20002047459

2018

I

-

II

I

dobry

dobry

dobry

'upawa z jez. Gardno do
uj&cia

PLRW2000224749

2018

-

-

-

-

-

poni#ej
dobrego

zy

PLRW200024476799

2018

I

-

II

I

dobry

dobry

dobry

'upawa od Pogorzelicy do
wypywu z jez. 'ebsko

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Kod JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa JCWP

Rok bada!

Tab. 40. Ocena stanu jednolitej czci wód powierzchniowych upawy

!ród"o: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2018. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in#ynierskie75
Rzeka 'upawa jest aktywnie wykorzystywana gospodarczo, co stanowi miejscami istotny problem
z zapewnieniem przepywno&ci. Spadki rzeki wykorzystano do budowy kilku maych elektrowni
wodnych. Na rzece 'upawa znajduj! si%:
8 MEW w Kozinie (gm. Czarna D!brówka), Podkomorkach (gm. Czarna D!brówka), 'upawie (gm.
Pot%gowo), Poganicach (gm. Pot%gowo), 'ebieniu (gm. Damnica), Drze#ewie (gm. Gówczyce),
Zgojewie (gm. Gówczyce) oraz Smodzinie (gm. Smodzino),
11 jazów do nawodnie" rolniczych i stawów rybnych w Kozinie (gm. Czarna D!brówka), 'upawie
(gm. Pot%gowo), Poganicach (gm. Pot%gowo), 'ebieniu (gm. Damnica), Drze#ewie (gm. Gówczyce),
Zgojewo (gm. Gówczyce), *elkowie (gm. Gówczyce), Czarnym Mynie  Sieci"ski (gm. Gówczyce),
Sieciach (gm. Smodzino), Stoj%cinie (gm. Smodzino), Czuchach (gm. Smodzino),
21 mostów drogowych, w tym w gminach: Czarna D!brówka (6 szt.), Damnica (3 szt.), Gówczyce
(5 szt.), Pot%gowo (3 szt.), Smodzino (3 szt.) oraz gmina Ustka (1 szt.),
1 most kolejowy w gminie Damnica,
przejd+ do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powy#sze budowle hydrotechniczne stanowi! znaczn! uci!#liwo&- dla kajakarzy, zwaszcza na odcinku
górnym i &rodkowym.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania76
niskie stany wód w górnym odcinku,
odcinkowa niedro#no&- rzeki wynikaj!ca z wiatroomów i powalonych drzew,
niebezpieczne stare mosty drewniane lub ich pozostao&ci,
niedost%pno&- brzegów,

75

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urz!d Geodezji i Kartografii,

(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
76

Informacje oznaczaj!, #e wymienione ograniczenia i bariery wyst%puj! na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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ograniczenia wynikaj!ce z form ochrony przyrody,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej,
pywanie turystyczne po jez. 'ebsko jest ograniczone ze wzgl%du na ochron% ptactwa i ryb na
obszarze Sowi"skiego Parku Narodowego i wymaga pisemnej zgody Dyrektora Parku.
Istniej$ce, projektowane lub bd$ce w trakcie realizacji77 obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta kajakowa upawsko nad Jez. Jasie (gm. Czarna Dbrówka, podmiot prywatny)****,
Pole biwakowe w Jasieniu na Jez. Jasie! (gm. Czarna Dbrówka),
Przenoska przez przeszkod! w miejscowo"ci Kozin (gm. Czarna Dbrówka, w trakcie realizacji)***,
Przysta! kajakowa w Kozinie (gm. Czarna Dbrówka),
Przysta! kajakowa PSK w Kozinie (gm. Czarna Dbrówka),
Przenoska przy elektrowni w upawie (gm. Pot"gowo, w trakcie realizacji)*,
Przysta! i pole biwakowe w #upawie (gm. Pot"gowo, Nadlenictwo),
Pole biwakowe w #ebieniu (gm. Nowa Wie L"borska),
Przysta! kajakowa (miejsce wodowania lub podejmowania kajaków i placu rekreacyjnego) z polem
biwakowym w #upawie (gm. Pot"gowo)*,
Przenoska przy elektrowni w Poganicach (gm. Pot"gowo, w trakcie realizacji)*,
Przysta kajakowa w Damnie (gm. Damnica, w trakcie realizacji)**,
Pole biwakowe w Wiatrowie (gm. Damnica),
Pole biwakowe w Drzeewie (gm. G'ówczyce),
Przysta! stanica kajakowa i pole biwakowe w Smo'dzinie (gm. Smo'dzino),
Przysta! eglarska PTTK w Gardnie Wielkiej (gm. Smo'dzino),
Surf Camp Retowo (gm. Smo'dzino),
Pole biwakowe Gardna Wielka (gm. Smo'dzino),
Pole biwakowe w Rowach (gm. Ustka),
przejd+ do planszy Istniej%ce, projektowane lub b!d%ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Ww. inwestycje (*) zosta'y lub zostan zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia'anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno"ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Rzeka upawa w Gminie Pot!gowo.
Ww. inwestycje (**) zosta'y lub zostan zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia'anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno"ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Rzeka upawa w Gminie Damnica.
Ww. inwestycje (***) zosta'y lub zostan zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia'anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno"ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Rzeka upawa w Gminie Czarna
D%brówka.
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Obiekty projektowane lub b"dce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.
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Ww. inwestycje (****) zosta'y lub zostan zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia'anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno"ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Rzeka upawa  Andrzej Tenderenda.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku #upawy naley oceni jako redni. Rzeka mimo
zrealizowanych inwestycji nie posiada zagospodarowania turystycznego w pe'ni odpowiadajcego
potrzebom uytkowników ruchu turystycznego, zw'aszcza kajakowego, w szczególnoci na odcinku
Damno-Retowo. Z uwagi na uciliwo i trudno szlaku dost"pna infrastruktura etapowa wymaga
dalszego rozwoju i uzupe'nienia o nowe obiekty odcinkowe. Braki zorganizowanych miejsc etapowych
(pole biwakowe, ma'a architektura na polach biwakowych czy pomosty cumownicze) widoczne s
w szczególnoci w rodkowym i dolnym odcinku rzeki. W przypadku zwi"kszonego zainteresowania
organizacj sp'ywów na szlaku #upawy wskazane moe by doposaenie istniejcych miejsc obs'ugi
turystów (elementy ma'ej architektury - wiaty, 'awosto'y, mietniki, suszarki dla kajaków, sanitariaty).
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Potencja' turystyczny rzeki #upawy jest bardzo wysoki, nie jest on jednak w pe'ni wykorzystany. Szlak
rzeki jest bardzo bogaty pod wzgl"dem zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazowych, wiadczcych o jego atrakcyjnoci. Rzeka jest jednak trudna i wymagajca od
uytkowników dowiadczenia. #upawa nie jest rzek adresowan do rodzin z ma'ymi dziemi,
jednoczenie z uwagi na liczne przeszkody i nurt nie jest skierowana dla duych grup uytkowników.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce - planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Przysta! i pole biwakowe w #upawie (gm. Pot"gowo, nr karty 1040),
Przysta! kajakowa nad #upaw w miejscowoci Kozin (gm. Czarna Dbrówka, nr karty 519),
Przysta! stanica kajakowa w Smo'dzinie (gm. Smo'dzino, nr karty 536).
Nowe obiekty:
Przysta! kajakowa w Flisowie P!tla Kajakowa upawy (gm. Czarna Dbrówka, nr karty 280),
Przenoska podwójna i przysta! kajakowa przez jaz poniej /elkowa (gm. G'ówczyce, nr karty 455),
Przenoska przy jazie na kanale w Zgojewie (gm. Gówczyce, nr karty 1029),
Przenoska i przysta! kajakowa w "ebieniu (gm. Damnica, nr karty 427),
Przysta! kajakowa upawskie Megality (gm. Pot#gowo, nr karty 700),
Przenoska przy elektrowni wodnej w Drze%ewie (gm. Gówczyce, nr karty 456),
przejd& do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-*ciekowej w ramach aglomeracji *ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru *cieków bytowych i szczelno*ci zbiorników,
podnoszenie *wiadomo*ci rolników w zakresie skutków stosowania *rodków ochrony ro*lin
i nawozów na jako*+ wód,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarz'dzania ruchem turystyki wodnej,
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nawizanie *ci*lejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
przygotowanie oferty i promocji turystycznej jednodniowych spywów kajakowych na odcinkach
rzek Przymorza, jako dodatkowej oferty turystycznej strefy przybrzenej,
promowanie "upawy jako atrakcyjnego szlaku kajakowego, w tym przygotowanie kampanii
informacyjno-edukacyjnych (m.in. poprzez spoty reklamowe  kino, radio, TV, Internet),
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno*+ organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiajcych przepyw kajaków,
konieczno*+ przedsezonowej (lipiec/sierpie&) odcinkowej wycinki bujnej ro*linno*ci w korytach rzek,
zadbanie i uporzdkowanie terenów wokó MEW.
Ryc. 6. Przysta! kajakowa Centrum w Sulczynie (gm. Sulczyno)

#ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz%& II  obiekty.

79

3.6. System rzeczny Wisy i delty Wisy
Ogólna charakterystyka zlewni
System rzeczny delty Wisy jest zoony. Skadaj si# na niego
trzy niezalene podsystemy  gda&ski (gsh) utosamiany
z -uawami Gda&skimi (ok. 390 km2), malborski (msh)
utosamiany z -uawami Wielkimi (inaczej Malborskimi, ok.
830 km2) oraz druznie&ski (drsh), który mona w przyblieniu
utosami+ z -uawami Elblskimi (ok. 480 km2, tylko
fragmentarycznie w województwie pomorskim). Osiami
hydrograficznymi rozdzielajcymi wyksztacone w wyniku
wielowiekowej antropopresji i zmian stosunków wodnych,
podsystemy, s uj*ciowe odcinki Wisy i Nogatu.
Delta Wisy jest modelowym przykadem obszaru o wymuszonym przez czowieka obiegu wody. Gówna rzeka
delty - Wisa, od Przegaliny pynie sztucznym korytem tzw. Przekopem, inne rzeki delty to Martwa Wisa
(dawniej lewe rami# Wisy, wspócze*nie odci#ta *luz w Przegalinie) z dopywem Motaw, Wisa :miaa,
Szkarpawa z Wis Królewieck w cz#*ci na wschód od Wisy (odci#cie od Wisy *luz Gda&ska Gowa),
ograniczone waami ochronnymi i prowadzce wod# uregulowanymi i przeksztaconymi antropogenicznie
korytami. Delta Wisy obejmuje obszar o powierzchni 171.409 ha, na którym przewaaj tereny przydepresyjne
i depresyjne. Tab. 41 przedstawia gówne skadowe systemu Wisy i Delty Wisy.
Wisa oraz Nogat peni rol# kanaów tranzytowych, odprowadzajcych wody pochodzenia allochtonicznego,
wody autochtoniczne odprowadzane s poprzez sie+ melioracyjn niektórymi kanaami, w tym Kanaem
:ledziowym. Liczne wyst#powanie sztucznych kanaów i rowów melioracyjnych skutkuje funkcjonowaniem
polderowego systemu odwodnienia, zwanego wielkim systemem wodno-melioracyjnym (WSWM). Dzi#ki
niemu moliwe jest prowadzenie gospodarki rolnej na nisko pooonych terenach zalewowych. Wielki system
wodno-melioracyjny skada si# z dwóch wspódziaajcych ze sob podsystemów  podsystemu (ukadu)
grawitacyjnego oraz podsystemu (ukadu) polderowego.
W zachodniej cz#*ci delty Wisy (-uawy Gda&skie) jednym z trzech ukadów polderowych jest ukad Motawy
 Raduni. Woda z terenów odwadnianych grawitacyjnie i z polderów trafia bezpo*rednio do Martwej Wisy
(ukad polderowy Martwej Wisy) lub do jej dopywów. Ukad ten, wspomagany prac 10 stacji pomp,
wyposaony jest równie we wrota sztormowe zainstalowane w uj*ciach (samoczynnie zamykajce si# podczas
wysokich stanów morza). Powierzchnia ukadu, który tworz 4 poldery oraz kanay pompowe dugo*ci 114,9
km, wynosi 12.758 ha. Motawa przepywajc przez obszar polderowy delty Wisy bierze udzia w odwadnianiu
obszaru delty, odbiera wod# z kanaów; :ledziowego, Piaskowego, Pleniewskiego (inaczej zwany Kanaem
Ponia) oraz Wysokiego. W zwizku z tym sytuacja hydrologiczna jest tu zdeterminowana prac pompowni.
Wedug szacunków, odpyw na obszarach polderowych, wymuszany niecig prac pomp, waha si# od 100 do
300 dm3·s-1km-2. Pod wzgl#dem powierzchni oraz sposobu odwodnienia ukadów polderowych delty w obszarze
-uaw Gda&skich powierzchnie z odwodnieniem mechanicznym (pow. 26.328 ha) dominuj obszarowo nad
odwodnieniem grawitacyjnym (12.802 ha).
Generalnie cieki delty Wisy charakteryzuje reim wód znajdujcych si# pod silnym wpywem waha& morza.
W uj*ciowym odcinku cieków dobowe wahania stanów wody mog si#ga+ niekiedy 1,5 m. Obserwuje si# tu
niekiedy odwrócenie spadku zwierciada wody i zmian# kierunku pyni#cia. Przepyw rzeki uzaleniony jest od
warunków hydrometeorologicznych i dziaalno*ci czowieka (pracy *luz, pompowni na polderach)78 79.
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J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotyczca charakterystyki uwarunkowa& hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gdask
2013.
79
Rozporz!dzenie Rady Ministrów z dnia 18 pa"dziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wis#y (Dz. U. z 2016, poz. 1911).
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Tab. 41. Gówne skadowe systemu Wisy i Delty Wisy

#ródo

Miejsce uj"cia

Dugo"# cieku
(km)

Powierzchnia
zlewni (km2)

Rz. Wis#a (Przegalina)

Morze Ba#tyckie

27

224,7

Jezioro Rokickie

Martwa Wis#a

64,7

1511,3

Nogat

Rz. Wis#a (Bia#a Góra)

Zalew Wilany (Os#onka)

62

112,8

Szkarpawa

Rz. Wis#a (Bia#a Góra)

Zalew Wilany (Os#onka)

25,4

780

ok. Cypla M!towskiego

Szkarpawa (ok. Rybiny)

49,47

267,6

Rybina

Zalew Wilany (Kobyla Kpa)

11,5

88,95

Nazwa
Martwa Wis#a
Mot#awa

Wielka &wita - Tuga
Wis#a Królewiecka

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

Jednolite cz$"ci wód powierzchniowych80
Poni*sze tabele przedstawiaj! jednolite czci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
po#o*one w granicach systemu.
Tab. 42. Wykaz JCWP rzecznych Wisy i Delty Wisy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW200005149

Szkarpawa

2

PLRW2000175245

M#ynówka Malborska do Jez. D!brówka

3

PLRW200005299

Nogat

4

PLRW200005129

Wis#a Królewiecka

5

PLRW2000255249

M#ynówka Malborska od Jez. D!brówka do ujcia

6

PLRW200005269

Kana# Jagielloski

7

PLRW20002129999

Wis#a od Wdy do ujcia

8

PLRW2000048699

Mot#awa od dop#. z Lubiszewa do ujcia wraz z Raduni! do K

9

PLRW200017486649

K#odawa do Styny ze Styn! z Jez. Godziszewskim

10

PLRW20000487

Martwa Wis#a do Strzy*y

11

PLRW20001729724

M!tawa z jez. Udzierz do Sinowej Strugi

12

PLRW2000174862

Mot#awa z Jez. Zduskim i Damaszka do dop#. z Lubiszewa

13

PLRW20001729749

Struga M#yska

14

PLRW2000172994

Kana# Granicznik

15

PLRW2000172996

Drybok

16

PLRW20001748644

Bielawa do dop#. ze Skowarcza

17

PLRW20000486969

Kana# Raduski

18

PLRW200022489

Martwa Wis#a od Strzy*y do ujcia

19

PLRW200025297229

Dop#yw z jez. Radodzierz

20

PLRW200017488

Strzy*a

21

PLRW200017486964

Dop#yw z +ostowic

22

PLRW200017299729

Kana# M#yski

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.
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Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (#!cznie z ochron! rodowiska) w myl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow!
Dyrektyw! Wodn!. Jednolita cz- wód jest pojciem. obejmuj!cym zarówno zbiorniki wód stoj!cych, jak i cieki, a tak*e
przybrze*ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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Tab. 43. Wykaz JCWP jeziornych Wisy i Delty Wisy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW20770

Jez. D!brówka

2

PLLW20769

Jez. Balewskie

3

PLLW20771

Jez. Barlewickie

4

PLLW20711

Jez. Godziszewskie

5

PLLW90209

Jez. Udzierz

6

PLLW20617

Jez. Klecewskie

7

PLLW20707

Jez. Damaszka

8

PLLW20614

Jez. Klasztorne

9

PLLW20621

Jez. Czarne

10

PLLW20706

Jez. Zduskie

11

PLLW90407

Jez. Kucko

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Wród z#o*onej i gstej sieci hydrograficznej Delty Wis#y z punktu widzenia zagospodarowania
turystycznego rzeki Wis#a, Martwa Wis#a (w tym odnoga od B#otnika) wraz z Wis#! &mia#!, Mot#awa wraz
z Op#ywem Mot#awy, Nogat, Szkarpawa, Wielka &wita  Tuga oraz Wis#a Królewiecka maj! znaczenie
dla rozwoju turystyki wodnej. Dodatkowo coraz czciej pojawiaj! si plany wykorzystania takich cieków
jak Linawa, Kana# Drzewny i Panieski.
Ryc. 7. Stanica %eglarska na Martwej Wi"le w Wi"lince (gm. Pruszcz Gda&ski)

ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz#% II  obiekty.

82

3.6.1. Martwa Wisa z Wis (mia
Charakterystyka rzek
Martwa Wis#a  dolny bieg dawnej Leniwki, jest po#o*ona
midzy ujciem Wis#y w &wibnie a Zatok! Gdask!
w Nowym Porcie. Wed#ug podzia#u Polski na
mezoregiony fizycznogeograficzne Martwa Wis#a
znajduje si na terenie Pobrze*a P#udniowoba#tyckiego
i p#ynie przez /u#awy Wilane (/u#awy Gdaskie)
i Mierzej Wilan!. D#ugo- ca#kowita Martwej Wis#y
wynosi 27 km i ze wzgldu na zró*nicowanie
morfometryczne oraz hydrograficzne mo*na podzieli- j!
na dwie czci: wschodni!  od luzy w Przegalinie do odga#zienia Wis#y &mia#ej (d#ugo- oko#o 10 km)
oraz zachodni!  od Wis#y &mia#ej do ujcia w Nowym Porcie (d#ugo- oko#o 17 km). Cz- zachodnia
od ujcia Wis#y w Nowym Porcie, poprzez baseny portowe Gdaska, liczne kana#y, ujcie Mot#awy i dalej
do Mostu Siennickiego, Górki Zachodnie, prze#om Wis#y pod Górkami Wschodnimi do ujcia. Odcinek
od Mostu Siennickiego do ujcia Wis#y &mia#ej ma kszta#t dawnego koryta rzecznego, z czciowo
zabudowanymi brzegami wykorzystywanymi dla celów gospodarczych. Odcinek wschodni zaczynaj!cy
si na Wile-Przekopie pod &wibnem i przebiegaj!cy przez luz w Przegalinie, Sobieszewo i prze#om
Wis#y pod Górkami Wschodnimi ma charakter szeroko rozlanego cieku z czciowo zabudowanymi
brzegami. Odcinek zachodni jest ca#kowicie otwarty. Wody maj! w nim mo*liwo- swobodnego kr!*enia
w jednym i drugim kierunku. Odcinek wschodni jest przecity luz! w Przegalinie. &luza ta jest przewa*nie
zamknita i jedynie specjalnymi drenami przep#ywa przez ni! w tym czasie znikoma ilo- wody.
Powierzchnia wodna Martwej Wis#y wynosi ok. 9 km2. G#boko- rednia cieku wynosi 4,7 m, przy czym
g#bokoci s! bardzo zró*nicowane. Koryto zachowa#o w wielu miejscach cechy dawnego odcinka
ujciowego rzeki z przeg#bieniami na zakolach. W czci zachodniej Martwej Wis#y, o szerokoci 100400 m, ze wzgldu na wykorzystanie jej dla celów portowych, g#bokoci s! wiksze  do 11 m, a brzegi
s! obudowane. W czci wschodniej szerokoci wynosz! 200-600 m, a g#bokoci s! znacznie mniejsze
 w miejscach zamulonych 2,5 m. Na odcinku od Polskiego Haka do po#!czenia z Wis#! &mia#! na
d#ugoci ok. 8,4 km koryto Martwej Wis#y meandruje.
Tab. 44. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Martwa Wisa
Dugo"# *km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

szlaku

Gdask (D#ugie Pobrze*e) B#otnik

25

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

odcinków
atwych

0

0

25

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Rzeka Martwa Wis#a zgodnie z Rozporz!dzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
$ródl!dowych dróg wodnych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1208) od rzeki Wis#y w miejscowoci Przegalina do
granicy z morskimi wodami wewntrznymi jest zaliczona do ródl!dowych dróg wodnych (Vb klasa drogi
wodnej).
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Turystyczne u%ytkowanie rzek81
eglarstwo (na ca!ym odcinku rzek),
sporty motorowodne,
egluga pasaerska,
kajakarstwo,
amatorski po!ów ryb.
Jako wód
W oparciu o dost"pne oceny wyników monitoringu operacyjnego wód rzecznych stwierdzono, e JCWP
Martwa Wisa do Strzyy charakteryzowa!a si" s!abym potencja!em ekologicznym, dobrym stanem
chemicznym. Wp!yw na obniony potencja! ekologiczny mia!y elementy biologiczne. Stwierdzono take
niespe!nianie wymaga stawianych wodom rzecznym na obszarach ochrony siedlisk lub gatunków, dla
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest wanym czynnikiem w ich ochronie. W efekcie ich stan
ogólny oceniono jako z!y.

I

PPD

II

Stan JCWP

IV

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

2016

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

PLRW20000487

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Martwa Wis!a do Strzyy

Kod JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa JCWP

Rok bada#

Tab. 45. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych Martwej Wisy

s!aby

dobry

z!y

!ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie82, linie napowietrzne
Na rzekach znajduj% si:
- &luza Przegalina w Gdasku,
- 5 mostów drogowych w mie&cie Gdasku,
- 2 mosty kolejowe w mie&cie Gdasku,
przejd' do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Ponadto na rzekach znajduj% si napowietrzne linie elektroenergetyczne, dla których odleg!o&* pionowa
przewodów energetycznych, przy zwisie normalnym ponad poziom Wysokiej Wody !eglownej, powinna
by" dostosowana do parametrów po#danej klasy technicznej drogi wodnej (likwidacja napowietrznych
linii elektroenergetycznych i ich usytuowanie pod dnem rzeki lub podwy#szenie supów do co najmniej
50 m. prze'witu).
Powy#sze budowle hydrotechniczne i in#ynierskie oraz linie elektroenergetyczne nie stanowi
uci#liwo'ci dla kajakarstwa, lecz dla #eglarstwa oraz #eglugi pasa#erskiej mog stanowi" istotne
ograniczenia.
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Informacje nie oznaczaj, #e wymienione sposoby u#ytkowania wyst(puj na caym odcinku rzek.
Baza danych obiektów topograficznych *BDOT10k), Gówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
82
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Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania rzek83
- odcinkowa niedro#no'" rzeki wynikajca z bujnej ro'linno'ci, zwaszcza na odcinkach licznych zatok
i zakoli na poudniowym brzegu rzeki oraz zamulania i spycania istniejcych torów wodnych,
- niedost(pno'" brzegów zwaszcza na poudniowym brzegu rzeki,
- na zorganizowanie imprez turystycznych na wodach Martwej Wisy trzeba mie" zezwolenie
Kapitanatu Portu Gdask,
- z uwagi na znaczny ruch jednostek pywajcych oraz falowanie zwizane z ruchem wi(kszych
jednostek pywajcych, w tym odzi motorowych rzeka nie jest wskazana do u#ytkowania dla
niedo'wiadczonych kajakarzy, w tym rodzin z maymi dzie"mi.
Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji 84 obiekty obs"ugi turystyki wodnej
Stanica #eglarska w Wi'lince *gm. Pruszcz Gdaski)***,
Wisouj'cie  Polski Klub Morski *m. Gdask),
Wisouj'cie  Politechnika Gdaska *m. Gdask),
Twierdza Wisouj'cie 77 Racing Club Gdask *m. Gdask),
Wisouj'cie  Nabrze#e Barkowe *m. Gdask),
Przysta Cesarska Gdask *m. Gdask),
Przysta Rudniki  Stewa Gdaskiego O'rodka Szkole Motorowodnych *m. Gdask),
Marina Kaper w Kanale Rozwójki *m. Gdask),
Przysta Klubu Motorowodno-!eglarskiego Bliza w kanale Rozwójki *m. Gdask),
Przysta paacu Modzie#y w Kanale Rozwójki *m. Gdask),
JachtMarina Gdask przy Nabrze#u Dwigniowym *m. Gdask),
Przysta firmy Yachtfinishing przy Nabrze#u Dwigniowym *m. Gdask),
Yacht Klub Pónocny *m. Gdask),
Przysta kajakowa w Sobieszewie - Kana Mynówka *m. Gdask, w trakcie realizacji)*,
Sobieszewo- budowa przystani Politechniki Gdaskiej *m. Gdask, w trakcie realizacji),
Przysta "eglarska w Gdasku Sobieszewie, ul. Nadwi#laska *m. Gdask, w trakcie realizacji, w ramach
przedsi(wzi(cia PZZG),
Przysta kajakowa w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego Wisa $miaa *m. Gdask,
w trakcie realizacji)*,
Przystanek tramwaju wodnego *m. Gdask),
Przysta Tamka na Stogach *m. Gdask)**,
Gdaski Klub Morski im. Zaruskiego *m. Gdask),
Jacht Klub Morski Neptun w Górkach Zachodnich *m. Gdask),
Port jachtowy Górki Zachodnie *m. Gdask),
Przysta kajakowa w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego *m.Gdask),

83
84

Informacje oznaczaj, #e wymienione ograniczenia i bariery wyst(puj na rzekach, bez wskazania konkretnego odcinka.
Obiekty projektowane lub b(dce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.
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Marina Przeom *m. Gdask),
Jacht Klub im. Conrada *m. Gdask),
Akademicki Klub Morski w Górkach Zachodnich *m. Gdask),
Narodowe Centrum !eglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich *m. Gdask)***,
Nabrzee Sobieszewo (m. Gdask),
Przysta Techniczna Polskiego Klubu Morskiego w Wi!lince (gm. Pruszcz Gdaski),
Przysta i Stocznia Galeon w Wi!lince (gm. Pruszcz Gdaski),
Przysta kajakowa w Trzcinisku (gm. Cedry Wielkie)*,
Przysta kajakowa w B"otniku (gm. Cedry Wielkie)*,
Przysta #eglarska w B"otniku (gm. Cedry Wielkie)***,
Przystanek tramwaju wodnego  Nabrzee Zboowe (m. Gdask)**,
Przystanek tramwaju wodnego przy Twierdzy Wis"ouj!cie  Nabrzee (m. Gdask)**,
Przystanek tramwaju wodnego na Westerplatte (m. Gdask)**,
Przystanek tramwaju wodnego Narodowe Centrum #eglarstwa AWFiS w Gdasku (m. Gdask)**,
przejd% do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zosta"y lub zostan& zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia"anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno!ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlak Motawy i Martwej Wisy.
Inwestycje (**) zosta"y zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (O! priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku midzynarodowym, w ramach dzia"ania 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach Projektu Program o"ywienia
dróg wodnych w Gdasku".
Inwestycje (***) zosta"y zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (O! priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku midzynarodowym, w ramach dzia"ania 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach Projektu Ptla $uawska 
rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Ocena zagospodarowania turystycznego rzek
Szlak wodny Martwej Wis"y posiada bogate zagospodarowanie turystyczne je!li chodzi o przystanie
i mariny eglarskie. Jednak wi'kszo!+ z nich nie posiada bazy noclegowej. Jednocze!nie stan techniczny
wielu istniej&cych elementów infrastruktury turystycznej s"u&cej eglarzom wymaga pilnych remontów,
sta"ej konserwacji lub zabezpieczenia zw"aszcza gdy moe stanowi+ potencjalne zagroenia ycia
i zdrowia. W przypadku zwi'kszonego zainteresowania eglarstwem moe pojawi+ si' potrzeba dalszego
rozwoju infrastruktury eglarskiej wzd"u nabrzey rzeki. Naley zauway+, e wzd"u ca"ego cieku
istniej& liczne nieuytkowane elementy zagospodarowania (dawne nabrzea przemys"owe), które mog&
stanowi+ podstaw' do rozwoju infrastruktury eglarskiej.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak wodny Martwej Wis"y ma charakter akwenu wody stoj&cej, o duej szeroko!ci i g"'boko!ci,
z brakiem spadku. Moliwo!+ przygotowania produktów turystycznych z wykorzystaniem szlaku
Mot"awy przebiegaj&cego przez historyczne centrum Gdaska oraz ju po"oone na szlaku Martwej
Wis"y Twierdz' Wis"ouj!cie i Westerplatte. Dodatkow& atrakcj& szlaku s& tereny portowe Gdaska
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i powi&zanie rzeki bezpo!rednio z Zatok& Gdask&. Martwa Wis"a wraz z Wis"& -mia"& stanowi akwen,
nad którym zlokalizowane s& trzy strategiczne obszary rozwoju infrastruktury eglarskiej pod tzw. due
mariny. Nale& do nich:
Wi!linka na odcinku wzd"u po"udniowego brzegu Martwej Wis"y w miejscowo!ci Wi!linka (ul.
P"oska, ul. Brzegowa, ul. /&kowa),
Górki Zachodnie wzd"u lewego brzegu Wis"y -mia"ej od Neptun Jachtklub Morski w Gdasku
Górkach Zachodnich do Narodowego Centrum #eglarstwa w Gdasku,
B"otnik obszar odnogi Martwej Wis"y w kierunku B"otnika.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej&ce - planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Stanica Wodna w Wi!lince (gm. Pruszcz Gdaski, nr karty 324),
Jacht Klub Morski Neptun w Górkach Zachodnich (m. Gdask, nr karty 689),
Przysta Jachtowa Górki Zachodnie (m. Gdask, rz. Wis"a -mia"a, nr karty 203),
Marina Prze"om - planowana rozbudowa (m. Gdask, rz. Wis"a -mia"a, nr karty 1030),
Przysta jachtowa Akademickiego Klubu Morskiego (m. Gdask, rz. Wis"a -mia"a, nr karty 79),
Gdask Stogi - przebudowa przystani !eglarskiej GKM LOK (m. Gdask, nr karty 1041),
Przystanek tramwaju wodnego (m. Gdask, nr karty 79 KS),
Nowe obiekty:
Port jachtowy/marina Wi"linka (gm. Pruszcz Gdaski, nr karty 24),
Przegalina - budowa przystani !eglarskiej (m. Gdask, nr karty 1061),
Przysta Górki Wschodnie (m. Gdask, nr karty 949),
Przysta !eglarska przy ul. Tarcice (m. Gdask, nr karty 948),
Miejsce postoju jachtów !aglowych i motorowodnych przy ul. Siennickiej w Gdasku (m. Gdask, nr karty 1031),
Jacht Klub im. Conrada (m. Gdask, rz. Wis#a %mia#a, nr karty 947),
Wi"linka - budowa przystani jachtowej - podmiot prywatny (m. Gdask, nr karty 1042),
Przysta kajakowa (m. Gdask, nr karty 45 KS),
Przysta kajakowa (m. Gdask, nr karty 43 KS),
Przysta !eglarska (m. Gdask, nr karty 42 KS),
Przysta kajakowa (m. Gdask, nr karty 41 KS),
Przysta !eglarska (m. Gdask, nr karty 40 KS),
Przysta kajakowa (m. Gdask, nr karty 212 KS),
Przysta !eglarska (m. Gdask, nr karty 213 KS),
Przysta kajakowa (m. Gdask, nr karty 210 KS),
Przysta !eglarska (m. Gdask, nr karty 211 KS),
Przysta !eglarska (m. Gdask, nr karty 203 KS),
Przystanek tramwaju wodnego (m. Gdask, nr karty 202 KS,
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Przysta kajakowa (m. Gdask, nr karty 201 KS),
Przysta kajakowa (m. Gdask, nr karty 200 KS),
przejd& do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania na rzekach su!"ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej

- uporz'dkowanie gospodarki wodno-"ciekowej w ramach aglomeracji "ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru "cieków bytowych i szczelno"ci zbiorników,
- podnoszenie "wiadomo"ci rolników w zakresie skutków stosowania "rodków ochrony ro"lin
i nawozów na jako"* wód,
- wykszta#cenie odpowiednich kadr do obs#ugi i zarz'dzania ruchem turystyki wodnej,
- nawi'zanie "ci"lejszej wspó#pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
- opracowanie i wdro!enie systemu zarz'dzania portami, przystaniami jachtowymi,
- podj+cie dzia#a informacyjno-edukacyjnych,
- promowanie rzek delty Wis#y jako atrakcyjnego szlaku wodnego,
- realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki p#ywania i !eglowania,
- przygotowanie specjalistycznych
batymetrycznych,

opracowa

hydrograficzno-nawigacyjnych,

- skablowanie pod dnem rzek napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Ryc. 8. Marina Gda#sk - Przysta# Szafarnia (m. Gda#sk)

"ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz#% II  obiekty.
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3.6.2. Motawa
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Ca#kowita powierzchnia zlewni Mot#awy wynosi 1.511,3
km2 a jej d#ugo"* 64,7 km. Rzeka Mot#awa jest ciekiem II
rz+du. -ród#a Mot#awy znajduj' si+ na Pojezierzu
Starogardzkim, rzeka wyp#ywa z Jeziora Szp+gawskiego
Po#udniowego jako Szp+gawa. W górnym biegu p#ynie
jako Szp+gawa, nast+pnie przep#ywa przez Jezioro
Rokickie Du!e i w pobli!u Tczewa staje si+ ju! Mot#aw'.
W zlewni zlokalizowanych jeszcze kilka wi+kszych jezior,
z których najwi+ksze to Jezioro Godziszewskie, które do
powierzchniowego systemu odwadniania w#'czone jest poprzez rzek+ Styn+. Jej "rodkowy bieg wiedzie
przez :u#awy Wi"lane a odcinek uj"ciowy (do Martwej Wis#y) wkracza fragmentarycznie w mezoregion
Mierzei Wi"lanej. G#ównymi dop#ywami Mot#awy s'; Bielawa, K#odawa, Radunia, Kana# Raduni, które
odprowadzaj' do niej wody z Pojezierza Kaszubskiego oraz lewobrze!ny dop#yw Mot#awy - Czarna <acha
- odprowadzaj'ca wody z rowów odwadniaj'cych tereny :u#aw Gdaskich. W dolnym biegu Mot#awa
rozga#+zia si+ na dwie odnogi - Star' i Now' Mot#aw+. W pocztkowym i !rodkowym przebiegu szlaku
rzeka prosta, bez "adnych przeszkód, z powolnym nurtem. Idealna dla pocztkujcych kajakarzy.
Motawa w górnym biegu nie jest wykorzystywana, jako szlak kajakowy, dopiero spawna staje si dla
kajakarzy od przystani kajakowej na Motawie w miejscowoci Wróblewo (gm. Suchy Db). Z uwagi na
fakt, i" pynie przez &uawy (way przeciwpowodziowe) - miejscami ograniczone walory wizualne. Dla
lokalizacji w Gda'sku du"a atrakcyjno turystyczna - mo"liwo zwiedzania miasta +z wody+. Szlak
proponowany dla kajakarzy z ró"norodnym dowiadczeniem, w tym na szybkie, kilkugodzinne wyprawy
z wykorzystaniem czci szlaku. Konieczno zachowania bezpiecze'stwa z uwagi na wykorzystywan
drog wodn.
Tab. 46. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Motawy

Rekomendowany odcinek
szlakowy
Suchy Db - Polski Hak

Dugo!" (km)
szlaku

odcinków
trudnych

17

0

odcinków
!rednio
trudnych
0

odcinków
atwych
17

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Rzeka Motawa zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
"ródl%dowych dróg wodnych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1208) na odcinku od starego koryta w Gda'sku do
granicy z morskimi wodami wewntrznymi jest zaliczona do ródldowych dróg wodnych klasy Ia.
Turystyczne u#ytkowanie rzeki i jezior przepywowych85
kajakarstwo,
"eglarstwo,
sporty motorowodne,
"egluga pasa"erska,
amatorski poów ryb.

85

Informacje nie oznaczaj, "e wymienione sposoby u"ytkowania wystpuj na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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Jako!" wód
W oparciu o dostpne wyniki monitoringu operacyjnego wód rzecznych stwierdzono, i" potencja
ekologiczny JCWP obejmujcy ujciowy odcinek Motawy jest dobry. Tak"e stan chemiczny i ogólny tej
JCWP oceniono jako dobry. Natomiast umiarkowany potencja ekologiczny posiada JCWP obejmujca
górny odcinek Motawy. O umiarkowanym potencjale ekologicznym zdecydoway elementy
fizykochemiczne. Poni"ej poziomu dobrego ksztatoway si wartoci fosforanów. Górny odcinek
Motawy nie spenia ponadto wymaga' dla obszaru chronionego z uwagi na eutrofizacj wód wywoan
zanieczyszczeniami ze -róde komunalnych. W efekcie stan ogólny tej JCWP oceniono jako zy.
Ocen stanu JCWP z rzek Motaw zamieszczono w tabeli poni"ej.

Klasa elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

PLRW2000048699

2016

II

I

II

II

dobry

poni"ej
dobry

zy

PLRW2000174862

2016

II

I

PPD

-

III

-

zy

Nazwa JCWP

Motawa od dopywu z
Lubiszewa do ujcia wraz z
Raduni do Kanau
Radu'skiego
Motawa z jez. Zdu'skim i
Damaszka do dopywu z
Lubiszewa

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Kod JCWP

Rok bada%

Tab. 47. Ocena stanu jednolitej cz$!ci wód powierzchniowych Motawy

ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016. Inspekcja Ochrony rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony rodowiska, Biblioteka Monitoringu rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie86
Na rzece Motawa znajduj! si":
stopie wodny Kamienna Grodza w Gdasku,
28 mostów drogowych, w tym w gminach: Pruszcz Gdaski (3 szt.), Suchy D!b (10 szt.), Tczew (8 szt.)
oraz w miastach Gdasku (5 szt.) i Tczewie (2 szt.),
2 mosty kolejowe w mie%cie Gdasku,
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie.
Powy'sze budowle nie stanowi! znacznej uci!'liwo%ci dla kajakarstwa, lecz dla 'eglarstwa oraz 'eglugi
pasa'erskiej mog! stanowi* istotne ograniczenia. Trudno%ciami s! mosty na odcinku %ródmiejskim
Gdaska.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania87
du'y ruch jednostek turystycznych i pasa'erskich w obr"bie Starego Miasta (m.in. . statki pasa'erskie,
kajaki, rowery wodne, hauseboat+y, skutery, odzie motorowodne, tramwaje wodne, jachty 'aglowe),
odcinkowa niedro'no%* rzeki wynikaj!ca z bujnej ro%linno%ci,
niedost"pno%* brzegów,

86
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urz!d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
87
Informacje oznaczaj!, 'e wymienione ograniczenia i bariery wyst"puj! na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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brak regularnego oznakowania szlaku,
na zorganizowanie imprez turystycznych, czy spywu wodami Motaw! od Zielonego Mostu
w kierunku Martwej Wisy trzeba mie* zezwolenie Kapitanatu Portu Gdask.
Istniejce, projektowane lub b"d$ce w trakcie realizacji 88 obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta kajakowa na Motawie we Wróblewie (gm. Suchy D!b)-,
Przysta kajakowa na Motawie w L"dowie (gm. Pruszcz Gdaski)-,
Przysta kajakowa Mokry Dwór w Mokrym Dworze (gm. Pruszcz Gdaski),
Przysta kajakowa na Motawie w Wi%linie (gm. Pruszcz Gdaski)-,
Przysta kajakowa na Motawie w Dziewi"ciu Wókach (gm. Pruszcz Gdaski)-,
Przysta kajakowa z polem biwakowym na Motawie w Kr"pcu (gm. Pruszcz Gdaski)-,
Przysta" kajakowa przy ul. #abi Kruk (m. Gdask, w trakcie realizacji)*,**,
Przysta" kajakowa i przenoska przy Opywie Motawy - Kamienna Grodza (m. Gdask, w trakcie
realizacji)*,
Przysta" kajakowa z polem biwakowym przy Opywie Motawy  Na Sza"cach (m. Gdask, w trakcie
realizacji realizacji)*,
Przysta" kajakowa przy ul. Wiosny Ludów (m. Gdask, w trakcie realizacji)*,
Przysta" jachtowa przy ul. #abi Kruk (m. Gdask, w trakcie realizacji)**,
Przysta pasa'erska przy Dugim Pobrze'u (m. Gdask),
Przysta jachtowa Boat&Bike (m. Gdask),
Marina Poudniowa - na poudnie od Mostu St$giewnego (m. Gdask, w trakcie realizacji)
Przysta /eglugi Pasa'erskie przy Targu Rybnym (m. Gdask),
Marina Gdask - Przysta Szafarnia (m. Gdask),
Przysta - Sienna Grobla (m. Gdask)**,
Przystanek tramwaju wodnego /abi Kruk (m. Gdask)--,
Przystanek tramwaju wodnego Zielony Most (m. Gdask)--,
Przystanek tramwaju wodnego Targ Rybny (m. Gdask)--,
Przystanek tramwaju wodnego przy ul. Wiosny Ludów (m. Gdask)--,
przejd& do planszy Istniej$ce, projektowane lub b%d$ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (-) zostay lub zostan! zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlak Motawy i Martwej Wisy.
Inwestycje (**) zostay zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (O" priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku mi"dzynarodowym, w ramach dzia!ania 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach Projektu Program o%ywienia
dróg wodnych w Gda$sku".

88

Obiekty projektowane lub b#dce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.
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Ocena zagospodarowania turystycznego
Szlak wodny rzeki Mot!awy ma dwojaki charakter. W obszarze Gda&ska posiada bogate
zagospodarowanie turystyczne (przystanie i mariny 'eglarskie, przystanie kajakowe oraz pasa'erskie)
w zasadzie odcinek ten jest adresowany do tego grona u'ytkowników. Na obszarze +u!aw Gda&skich
odcinek Mot!awy jest typowym szlakiem kajakowym, przeznaczonym do organizacji jednodniowych
sp!ywów. Zrealizowana w ostatnich latach infrastruktura kajakowa stworzya nowe mo'liwoci
u'ytkowania rzeki przez kajakarzy niezale'nie od stopnia przygotowania i dowiadczenia kajakowego.
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Motawy na odcinku +uaw Gda&skich nale'y oceni na
dobry. W przypadku zwikszonego zainteresowania organizacj spywów na szlaku Motawy wskazane
mo'e by doposa'enie istniejcych miejsc obsugi turystów (np. elementy maej architektury) bez
koniecznoci dogszczania nowych lokalizacji.
W przypadku dalszego dynamicznego zwikszania zainteresowania 'eglarstwem na wodach Motawy,
Martwej Wisy i Zatoki Gda&skiej mo'e pojawi si potrzeba rozwoju infrastruktury 'eglarskiej wzdu'
nabrze'y rzeki na odcinku miejskim w Gda&sku. Wzdu' caego cieku na obszarze ródmiecia Gda&ska
istniej liczne nieu'ytkowane elementy zagospodarowania (dawne nabrze'a poprzemysowe), które
mog stanowi podstaw do rozwoju tego typu infrastruktury.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak wodny Motawy na odcinku +uaw Gda&skich nie jest szlakiem o wysokiej atrakcyjnoci
turystycznej z uwagi na jego stosunkowo monotonny charakter. Jednak z uwagi na nietypowy dla
spywów kajakowych obszar oraz funkcjonujc infrastruktur turystyczn i blisko Gda&ska, stanowi
on potencja do wykreowania oferty turystycznej jednodniowej lub weekendowej dla mioników
kajakarstwa.
Odcinek Motawy przebiegajcy przez historyczne centrum Gda&ska daje podstawy do przygotowania
produktu turystycznego w powizaniu ze szlakiem Martwej Wisy i zlokalizowane na jej odcinku zasoby
kulturowe: Muzeum II Wojny /wiatowej, Twierdz Wisoujcie i Westerplatte. Dodatkow atrakcj
szlaku s tereny portowe Gda&ska i powizanie rzeki przez Martw Wis z Zatok Gda&sk.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce - planowane do rozbudowy lub doposa'enia:
Przysta& jachtowa Boat&Bike  podmiot prywatny (m. Gda&sk, nr karty 2),
Nowe obiekty:
Przysta& kajakowa na Motawie w Suchym Dbie (gm. Suchy Db, nr karty 107 KS),
Pomost cumowniczy  podmiot prywatny (gm. Pruszcz Gda&ski, nr karty 566),
Przysta& kajakowa Dwór Olszy&ski (m. Gda&sk, nr karty 1046),
Przysta& kajakowa w pobli'u ul. Zawodników i mostu Kapucianego (Olszynka, m. Gda&sk, Opyw
Motawy, nr karty 1047),
Przysta& kajakowa w rejonie w poczenia kanau Rudnickiego z Opywem Motawy (Opyw
Motawy, m. Gda&sk, nr karty 1048),
Przenoska kajakowa ul. Elblska (Opyw Motawy, m. Gda&sk, nr karty 1049),
przejd3 do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
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Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako wód,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie cilejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
opracowanie i wdro'enie systemu zarzdzania portami, przystaniami jachtowymi,
podjcie dziaa& informacyjno-edukacyjnych,
promowanie rzek delty Wisy jako atrakcyjnych szlaków wodnych,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
pywania i 'eglowania,
przywrócenie mostom zwodzonym ich funkcjonalnoci w Gda&sku (Most Zielony, Most Krowi),
umo'liwienie 'eglugi przez Kamienn Grodz maym jednostkom pywajcym (samoczynne,
automatyczne wrota),
stworzenie warunków do budowy produktów dla turystyki 'eglarskiej, w tym dla morskiej turystyki
'eglarskiej obejmujcej rejsy z penego morza oraz w jego kierunku,
stworzenie warunków do budowy produktów dla turystyki motorowodnej,
umo'liwienie spywów przez wrota przeciwpowodziowe na ul. Elblskiej kajakarzom,
uporzdkowanie
w Gda&sku,

i

zagospodarowanie

turystyczno-rekreacyjne

terenów

Opywu

Motawy

regularne oznakowanie szlaku,
konieczno przedsezonowej (lipiec8sierpie&) odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek.

93

3.6.3. Nogat
Charakterystyka rzeki
Nogat jest najdu'sz rzek le'c w caoci na +uawach.
Dugo drogi wodnej na Nogacie, a jednoczenie szlaku
kajakowego mierzonego od /luzy Biaa Góra do ujcia do
Szkarpawy w Osonce wynosi 62,9 km, w tym
w województwie pomorskim - 46,8 km. Wg podziau
fizyczno-geograficznego Polski Nogat znajduje si
w makroregionie Pobrze#e Gda%skie, mezoregionie
uawy Wilane. Rzeka stanowi jedno z prawostronnych,
ujciowych ramion delty Wisy, oddzielone od jej
prawostronnego dopywu - Liwy, luz( w Biaej Górze. W Biaej Górze, oprócz luzy s( jeszcze: wrota
przeciwpowodziowe, most obrotowy, jazy i Wielki Upust odprowadzaj(cy wody z Liwy do Nogatu zo#ony z jazu i luzy, obecnie nieu#ywanej 89. Oprócz Liwy prawostronnym dopywem Nogatu jest
Mynówka Malborska wpywaj(ca do niego w Malborku, inaczej Kana Juranda. Kana zosta
zaprojektowany i wykonany w latach 1280-1320 przez Krzy#aków w celu dostarczania wody do zamku
w Malborku, zbudowany do nawadniania fos.
Rzeka stanowi integraln( cz") wielkiego systemu wodno-melioracyjnego *WSWM+ uaw Wilanych i tworzy
ukad funkcjonalno-przestrzenny z polderami: Izbiska, Choniewo i Marz"cino. System ten przejmuje wod"
z obszarów depresyjnych i przydepresyjnych. Rzeka jest skanalizowana na odcinku od Biaej Góry do luzy
w Michaowie, natomiast od Michaowa do ujcia do Zalewu jest rzek( #eglown( swobodnie pyn(c(. Nogat
prowadzi zaledwie 3 procent wód Wisy do ujcia, st(d te# jego niewielki, leniwy pr(d, cho) po uruchomieniu
elektrowni wodnych przy luzach Michaowo i Szonowo nieco si" zwi"kszy. Wzdu# rzeki ci(gn( si" stare way
przeciwpowodziowe. Po wybudowaniu luz zagro#enie powodziowe od rzeki Nogat znacznie zmalao. Wraz ze
Szkarpaw( i Wis( Królewieck( nale#( do podsystemu grawitacyjnego, gdzie odpyw odbywa si" zgodnie ze
spadkiem terenu. Re#im hydrologiczny Nogatu jest wypadkow( pracy urz(dze% hydrotechnicznych i dopywu
wód z jego zlewni. O wielkoci przepywu w Nogacie decyduje dopyw wody z rzeki Liwy. Ujciowy odcinek
Nogatu nara#ony jest w czasie sztormu na zjawisko tzw. cofki *listopad i grudzie%+.
Nogat pynie przewa#nie przez bezlene tereny rolne. Niewielkie, poo#one w otoczeniu szlaku, kompleksy lene
wyst"puj( w pocz(tkowym biegu lewobrze#nie - Las M(towski oraz gównie prawobrze#nie w rejonie wsi:
Unice, W"gry, Kaczynos, Wielbark, Janowo Lene. Kolejny kompleks leny stanowi dopiero Wyspa K"pa
znajduj(ca si" przy ujciu Nogatu *województwo warmi%sko-mazurskie+. Krajobraz rolniczy jest mao
urozmaicony, dominuj( pola uprawne z dodatkiem ci(gn(cych si" pasmowo nadrzecznych (k schodz(cych
prawie do samej rzeki. Koryto rzeki jest obustronnie zaroni"te pasami szuwarów o ró#nej szerokoci, brzegi
obfituj( w bardzo liczne zatoczki, w nurcie rzeki wyst"puj( niewielkie wysepki90.
Tab. 48. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Nogat
Dugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
rednio trudnych

odcinków
atwych

Biaa Góra - do ujcia do Szkarpawy

64

0

0

64

Liczba
przenosek

Liczba dni
na spyw
szlakiem

0

3

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.

89

http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/biala-gora-wezel-wodny-wisla-nogat
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz(ca charakterystyki uwarunkowa% hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda%sk
2013.
90
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Rzeka Nogat zgodnie z Rozporz(dzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
!ródl"dowych dróg wodnych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1208) od rzeki Wisy do ujcia do Zalewu Wilanego
jest zaliczona do ródl(dowych dróg wodnych *II klasa drogi wodnej+.
Turystyczne u!ytkowanie rzeki 91
kajakarstwo,
#eglarstwo,
sporty motorowodne,
#egluga pasa#erska,
amatorski poów ryb.
Jako wód
W ramach monitoringu operacyjnego wód rzecznych w 2014 r. stwierdzono, #e JCWP Nogat
charakteryzowaa si" dobrym stanem chemicznym. Speniaa wymagania dla obszarów chronionych.
Ocen" stanu JCWP Nogat zamieszczono w tabeli poni#ej.

I

II

II

I

Stan JCWP

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

2014

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Nogat

Stan/potencja!
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Klasa elementów
biologicznych

PLRW200005299

Nazwa JCWP

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Kod JCWP

Rok bada&

Tab. 49. Ocena stanu jednolitej cz"ci wód powierzchniowych Nogat

dobry

tak

ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2014. Inspekcja Ochrony !rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony !rodowiska, Biblioteka Monitoringu !rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie92, linie napowietrzne
Na rzece Nogat znajduj si :
5!"luz!(jedna!nieczynna):!
§

Bia#a!Góra!W ze#!Wodny!i!"luza!Bia#a!Góra,

§

Bia#a!Góra!dawna!"luza!Wielki!Upust,

§

%luza!Szonowo,

§

%luza!Rakowiec,

§

%luza!Micha#owo,

wszystkie!"luzy!maj!podwójne!wrota,!a!ró&nica!poziomu!wody!w!ka&dej!ze!"luz!wynosi!oko#o!dwóch!
metrów,
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Informacje!nie!oznaczaj,!&e!wymienione!sposoby!u&ytkowania!wyst puj!na!ca#ym!odcinku!rzeki.
Baza!danych!obiektów!topograficznych!(BDOT10k), G#ówny!Urzd!Geodezji!i!Kartografii,!
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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elektrownie wodne:
§

MEW!przy!stopniu!wodnym!Micha#owo!o mocy 160 kW, km 38+600 rzeki Nogat na granicy
województw!pomorskiego!i!warmi'sko-mazurskiego,

§

EW Rakowiec w Malborku,

§

MEW przy stopniu wodnym Szonowo o mocy 0,5 MW, km 14+500 rzeki Nogat,

4!mosty!drogowe,!w!tym!w!gminach!Sztum!(1!szt.!Bia#a!Góra),!Nowym! Dworze!Gda'skim!(2!szt.,!
Jazowa!i!K pki93)!oraz!mie"cie!Malbork!(1!szt.),
1 most kolejowy w Malborku (linia kolejowa nr 9),
przejd*!do!planszy!Budowle hydrotechniczne i in"ynierskie.
Ponadto na rzece znajduj!si !napowietrzne!linie!elektroenergetyczne,!dla!których!odleg#o"+!pionowa!
przewodów energetycznych, przy zwisie normalnym ponad poziom Wysokiej Wody eglownej, powinna
by! dostosowana do parametrów po"#danej klasy technicznej drogi wodnej.
Z punktu widzenia uci#"liwo%ci szlaku dla kajakarzy powy"sze budowle i linie nie s# uci#"liwe. Tak"e
"eglarze poza mostem w K&pkach nie maj# problemów w pokonaniu szlaku. Trudno%ci obserwuje si&
w przypadku statków pasa"erskich, wynikaj#ce z poni"szych ogranicze'.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania94
odcinkowa niedro"no%! rzeki wynikaj#ca z bujnej ro%linno%ci - funkcjonuj#ce na Nogacie %luzy
powoduj#, "e pr#d jest minimalny, co stwarza doskona(e warunki bytowe dla rozwoju salwinii
p(ywaj#cej - ro%liny powszechnie wyst&puj#cej w korycie rzeki, stanowi#cej znaczn# uci#"liwo%! dla
"eglugi,
niebezpieczny zabytkowy most w Malborku,
niedost&pno%! brzegów,
niskie stany wody, w szczególno%ci w okresie letnim na odcinku Micha(owo  Rakowiec,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji 95 obiekty obs"ugi turystyki wodnej
Przysta' "eglarska w Bia(ej Górze )gm. Sztum*++,
Przysta' kajakowa w miejscowo%ci Pogorza(a Wie% )gm. Mi(oradz, w trakcie realizacji)*,
Przysta' kajakowa Malborski Klub Sportowy NOGAT )m. Malbork*,
Przysta' kajakowa Malbork przy miejskim k#pielisku )m. Malbork*+,
Przysta' "eglarsko-pasa"erska przy Zamku w Malborku )m. Malbork*++,
Przysta' "eglarska Park Pó(nocny- w Malborku )m. Malbork*++,
Przysta' kajakowa przy przystani "eglarskiej Park Pó(nocny w Malborku+,
Przysta' kajakowa i pole biwakowe w Janówce )gm. Stare Pole*+,
Przysta' kajakowa w Z#browie )gm. Stare Pole*+,
Przysta kajakowa w Kpkach )gm. Nowy Dwór Gda'ski, w trakcie realizacji)*,
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prze%wit od 3,3 m przy wysokiej wodzie do 3,7 m przy niskiej wodzie - nie odpowiada wymaganiom drogi wodnej kl. II.
Informacje oznaczaj#, "e wymienione ograniczenia i bariery wyst&puj# na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
95
Obiekty projektowane lub b&d#ce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw#.

94

96

przejd/ do planszy Istniej!ce, projektowane lub bd!ce w trakcie realizacji obiekty obs"ugi turystyki wodnej.
Inwestycje )+* zosta(y lub zostan# zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia(anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno#ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Kajakiem przez $u"awy.
Inwestycje )++* zosta(y zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 )O% priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku midzynarodowym, w ramach dzia(ania 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach Projektu Ptla $u"awska 
rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku rzeki Nogat nale"y oceni! na poziomie %rednim. Braki
w wyposa"eniu w zorganizowane miejsca etapowe zwi#zane s# przede wszystkim z obiektami
hydrotechnicznymi )%luzy*, które w naturalny sposób mog# wyznacza! miejsca przystankowe lub
etapowe. W górnym odcinku rzeki widoczne s# braki w zakresie infrastruktury kajakowej  zw(aszcza
miejsca pocz#tkowe sp(ywu )w tym zakresie wskazane jest wykorzystanie starego koryta rzek, jako
miejsca pocz#tkowego sp(ywu Nogatem*.
Ocena potencja"u turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak wodny Nogatu ma charakter akwenu wody stoj#cej, o du"ej szeroko%ci i g(&boko%ci, z brakiem
spadku. Istotnym czynnikiem podnosz#cym atrakcyjno%! szlaku "eglarskiego Nogatu jest fakt, "e stanowi
cz&%! Mi&dzynarodowej Drogi Wodnej E 70 z Antwerpii do K(ajpedy )II klasa "eglowno%ci*. Szeroko%!
Nogatu waha si& od 80 do 200 metrów, natomiast szeroko%! wyznakowanego bojami szlaku eglownego
to oko!o 30 metrów. Nogat dzieli si na dwa odcinki:
pierwszy, skanalizowany  od luzy w Bia!ej Górze, przez dwie kolejne w Szonowie i Rakowcu, a po
stopie% wodny w Micha!owie na 38 km. Zanurzenie maksymalne na tym odcinku wynosi 1,6 m,
drugi, a do ujcia do Zalewu Wilanego (62 km), na którym Nogat jest rzek& eglown& wolno p!yn&c&
 zanurzenie maksymalnie to 1,4 m.
Po!&czenia Nogatu z innymi drogami wodnymi96:
w Bia!ej Górze - z Wis!&, któr& mona dop!yn& pod pr&d do Gniewu, Bydgoszczy, Warszawy,
a z pr&dem do Gda%ska i na wody Zatoki Gda%skiej lub przez luz Gda%sk& G!ow na wody
Szkarpawy i Ptli *u!awskiej,
w Bia!ej Górze - z Liw&, któr& prowadzi szlak do Kwidzyna,
w Bielniku II - z Kana!em Jagiello%skim, który prowadzi do Elbl&ga,
w okolicy Kpy Rybackiej z - Kana!em Cieplicówka (woj. warmi%sko-mazurskie) dop!ywaj&cym do
Zalewu Wilanego.
Powysze uwarunkowania tworz& dalsze moliwoci rozwoju eglarskiego produktu turystycznego Ptla
*u!awska.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej&ce - planowane do rozbudowy lub doposaenia:
- Przysta% eglarska w Bia!ej Górze (gm. Sztum, nr karty 302),

96

http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/nogat
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- Przysta% kajakowa w Z&browie (gm. Stare Pole, nr karty 88).
Nowe obiekty:
Przysta% kajakowa (stare koryto Nogatu) w miejscowoci Piek!o (gm. Sztum, nr karty 963),
Stanowiska postojowe przy luzie Szonowo (gm. Malbork, nr karty 964),
Stanowiska postojowe przy luzie Rakowiec (m. Malbork. nr karty 965),
Przysta% eglarska w Malborku (m. Malbork. nr karty 1051),
Przysta% postojowa eglarska Janówka (gm. Stare Pole, nr karty 966),
Przysta% kajakowo-eglarska w Jazowej (gm. Nowy Dwór Gda%ski. nr karty 1052),
Przysta% kajakowo-eglarska we Wiercinach (gm. Nowy Dwór Gda%ski. nr karty 1053),
Stanowiska postojowe przy luzie Micha!owo (gm. Nowy Dwór Gda%ski, nr karty 967),
Przysta% kajakowa i pole biwakowe w Kpinach Ma!ych (gm. Nowy Dwór Gda%ski, nr karty 959),
Przysta% pasaerska w Bia!ej Górze (gm. Sztum, nr karty 1002),
Stanowiska postojowe przy luzie Bia!a Góra (gm. Sztum, nr karty 1050),
przejd+ do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz&dkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako wód,
wykszta!cenie odpowiednich kadr do obs!ugi i zarz&dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi&zanie cilejszej wspó!pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
opracowanie i wdroenie systemu zarz&dzania portami, przystaniami jachtowymi,
podjcie dzia!a% informacyjno-edukacyjnych,
promowanie rzek delty Wis!y jako atrakcyjnych szlaków wodnych,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
p!ywania i eglowania,
poprawa warunków nawigacyjnych na szlaku,
skablowanie pod dnem rzeki napowietrznych linii elektroenergetycznych,
przygotowanie specjalistycznych opracowa% hydrograficzno-nawigacyjnych,
batymetrycznych dotycz&cych poszczególnych szlaków eglarskich,

w

tym

map

elektryfikacja i stanowiska postojowe dla luz Micha!owo, Szonowo, Bia!a Góra i Rakowiec,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno przedsezonowej (lipiec/sierpie%) odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek,
zadbanie i uporz&dkowanie terenów wokó! MEW.
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3.6.4. Szkarpawa
Charakterystyka rzeki
Rzeka Szkarpawa ma przebieg równolenikowy,
z zachodu na wschód. Rzeka stanowi jedno
z prawostronnych, ujciowych ramion delty Wis!y
o d!ugoci 26,5 km, mierzonej od -luzy Gda%ska G!owa
do ujcia do Zalewu Wilanego w pobliu miejscowoci
Os!onka. Wg podzia!u fizyczno-geograficznego Polski
Szkarpawa znajduje si w makroregionie Pobrzee
Gda%skie, mezoregionie *u!awy Wilane.
Koryto rzeki jest uregulowane i obustronnie ograniczone
wa!ami przeciwpowodziowymi. Lewostronnymi ramionami (odga!zieniami) Szkarpawy s&: Wis!a
Królewiecka i kana! Zamknity, prawostronnymi dop!ywami za: Kana! Linawy, rzeka Tuga  Wielka
-wita i Kana! Panie%ski, który !&czy si ze Szkarpaw& tu przy jej ujciu do Zalewu. Kana! Panie%ski
po!&czony jest z rzek& Tug&  Wielk& -wit& poprzez Kana! Drzewny i Star& Tug. Rzeka Szkarpawa
stanowi integraln& cz wielkiego systemu wodno-melioracyjnego (WSWM) *u!aw Wilanych i tworzy
uk!ad funkcjonalno-przestrzenny z polderami: Izbiska, Ch!oniewo i Marzcino. System ten sk!ada si
z dwóch wspó!dzia!aj&cych podsystemów: polderowego i grawitacyjnego. Do tego ostatniego naley
Szkarpawa, gdzie odp!yw jest zgodny ze spadkiem terenu. Odwadniaj&c obszary le&ce na wysokoci
powyej 2,5 m n.p.m., przejmuje wod z obszarów depresyjnych i przydepresyjnych. W przypadku
wysokiego stanu wody na Wile wrota przeciwpowodziowe luzy Gda%ska G!owa s& zamykane.
Rzeka prawie na ca!ej swojej d!ugoci p!ynie w otwartym terenie, charakteryzuj&cym si ma!o
urozmaiconym krajobrazem rolniczym. Bezporednie s&siedztwo koryta Szkarpawy stanowi& szuwary,
kpy zakrzewie% oraz pojedyncze lub szpalerowe zadrzewienia bd&ce skutkiem celowych nasadze%.
W pocz&tkowym biegu otoczenie rzeki stanowi& nieuytki rolnicze oraz grunty rolne stosunkowo s!abszej
jakoci, dopiero za miejscowoci& Izbiska rzeka wp!ywa na tereny bardzo yznych gleb intensywnie
zagospodarowanych rolniczo, g!ównie w postaci upraw polowych, poprzedzielanych z rzadka uprawami
!&kowo-pastwiskowymi. Niekiedy zagospodarowanie rolnicze zaczyna si kilka metrów od brzegu rzeki.
Tab. 50. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Szkarpawy
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

luza Gda!ska
Os"onka

G"owa

-

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
!rednio
trudnych

26

0

0

odcinków
atwych

26

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.

Rzeka Szkarpawa zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
!ródl"dowych dróg wodnych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1208) od rzeki Wis"y do ujcia do Zalewu Wilanego
jest zaliczona do ródldowych dróg wodnych (II klasa drogi wodnej).
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kajakarstwo,
eglarstwo,
sporty motorowodne,
egluga pasaerska,
amatorski po"ów ryb.
Jako!# wód
Bazujc na wynikach monitoringu operacyjnego powierzchniowych wód p"yncych ustalono, e JCWP
Szkarpawa charakteryzowa"a si stanem chemicznym poniej dobrego i z"ym stanem ogólnym.
Ocen stanu jednolitej czci wód powierzchniowych Szkarpawa zamieszczono w tabeli poniej.

I

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)
II

Stan JCWP

-

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

-

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

2017

Klasa elementów
hydromorfologicznych

PLRW200005149

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Szkarpawa

Kod JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa JCWP

Rok bada%

Tab. 51. Ocena stanu jednolitej cz$!ci wód powierzchniowych Szkarpawy

-

poniej
dobrego

z"y

ródo: Raport o stanie !rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle i urz&dzania hydrotechniczne98, linie napowietrzne
Na rzece Szkarpawie znajduj si:
- luza Gda!ska G"owa (Wis"a-Szkarpawa),
- 1 most drogowy zwodzony w Drewnicy (gm. Stegna),
- 1 most kolejowy obrotowy w Rybinie (gm. Stegna),
przejd* do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Ponadto na rzece znajduj si napowietrzne linie elektroenergetyczne, dla których odlego pionowa
przewodów energetycznych, przy zwisie normalnym ponad poziom Wysokiej Wody !eglownej, powinna
by dostosowana do parametrów po"danej klasy technicznej drogi wodnej.
Powy"sze budowle i linie nie stanowi znacznej uci"liwoci dla kajakarzy, "eglarzy oraz "eglugi
pasa"erskiej.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania99
odcinkowa niedro"no rzeki wynikajca z bujnej rolinnoci  minimalny prd stwarza doskonae
warunki bytowe dla rozwoju salwinii pywajcej - roliny wystpujcej w korycie rzeki, stanowicej
znaczn uci"liwo dla "eglugi,
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Informacje nie oznaczaj, "e wymienione sposoby u"ytkowania wystpuj na caym odcinku rzeki.
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
99
Informacje oznaczaj, "e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
98

100

niebezpieczne stare mosty drewniane lub ich pozostaoci,
niedostpno brzegów - rolinno szuwarowa na jej obrze"ach oraz obwaowania.
Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji 100 obiekty obs"ugi turystyki wodnej
Pomosty cumownicze w Drewnicy (gm. Stegna)**,
Przysta# kajakowa w Drewnicy (gm. Stegna)*,
Przysta# Szwedowo w !uawkach (gm. Stegna),
Stanica Wodna !abi Brzeg w Izbiskach (gm. Stegna, w trakcie realizacji),
Przysta# "eglarska Chor"ówka (gm. Stegna),
Przysta# pasa"ersko-"eglarska w Rybinie (gm. Stegna)**,
Przysta# kajakowa w Rybinie (gm. Stegna)*,
Pomosty cumownicze ujcie Linawy przy Stacji Pomp w Rybinie (gm. Stegna),
Przysta# kajakowa na rzece Szkarpawa w Chemek Osada (gm. Stegna)*,
Przysta# kajakowa w Osonce (gm. Nowy Dwór Gda#ski)*,
Przysta# "eglarska w Osonce (gm. Nowy Dwór Gda#ski)**,
przejd% do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zostay lub zostan zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjno%ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Kajakiem przez !uawy.
Inwestycje (**) zostay zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (O
priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku midzynarodowym, w ramach dziaania 6.4. Inwestycje w produkty
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach Projektu Ptla !uawska  rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Szlak wodny Szkarpawy nie w peni wykorzystuje mo"liwoci i potrzeby wynikajce z potencjau Szkarpawy dla
turystyki wodnej, a zwaszcza "eglarstwa. Istniejce zagospodarowana dla celów zwizanych z obsug ruchu
turystycznego kajakowego jest bardzo niewielkie i nie daje podstaw do promowania rzeki jako szlaku
kajakowego. W zasadzie brak bazy noclegowej wa"nej dla szlaków "eglarskich oraz pól namiotowych wraz
z zagospodarowaniem turystycznym w formie maej architektury (wiaty, awostoy, suszarki do kajaków).
Ocena potencja"u turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szkarpawa jest jedn z najwa"niejszych rzek szlaku Ptli !uawskiej, stanowi tak"e wa"ny element
Midzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Antwerpia - Kajpeda). Dugo drogi wodnej na Szkarpawie,
a jednoczenie szlaku kajakowego, mierzonego od &luzy Gda#ska Gowa do ujcia do Zalewu Wilanego
wynosi 26,5 km. Droga "eglowna Szkarpawy zaliczana jest do II klasy, z gwarantowanym zanurzeniem na
poziomie 1,6 m. Gboko w nurcie dochodzi do 3,4 m i rzadko spada poni"ej 2 m. Prd jest prawie
niewyczuwalny. Szkarpawa rozlewa si do 100 m szerokoci, a szlak "eglowny, wyznaczony bojami,
wynosi 30 m101. Szkarpawa jest poczona z innymi drogami wodnymi:
w Rybinie z Wis Królewieck, szlakiem prowadzcym do Zalewu Wilanego,
tu" za Rybin - z Tug prowadzc do Nowego Dworu Gda#skiego a dalej &wit do Nowego Stawu,
100
101

Obiekty projektowane lub bdce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.
http://www.superjachty.pl/pl/baza-wiedzy/regiony-zeglarskie/petla-zulawska.html
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ze Szkarpawy poprzez Zalew Wilany - z ujciem Nogatu i poprzez Nogat do Biaej Góry i Wisy - lub
Nogatem z Kanaem Jagiello#skim prowadzcym do Elblga,
w Gda#skiej Gowie z Wis, pync pod prd do Tczewa i dalej, lub z prdem na Zatok Gda#sk lub
do Gda#ska - przez luz Przegalina i Martw Wis oraz Motaw, lub przez Przekop Wisy i Zatok
Gda#sk a nastpnie - przez Kana Portowy i Motaw.
Powy"sze uwarunkowania tworz dalsze mo"liwoci rozwoju "eglarskiego produktu turystycznego Ptla !uawska.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obs"ugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce - planowane do rozbudowy lub doposa"enia:
Rybina - przebudowa mostu kolejowego (gm. Stegna, nr karty 677),
Rybina  przebudowa mostu zwodzonego (gm. Stegna, nr karty 1060),
Przysta !"eglarska!Chor#"ówka!(gm. Stegna, nr karty 664),
Nowe obiekty:
Przysta !"eglarsko-kajakowa w Groszkowie/!P%oninie (gm. Sztutowo, nr karty 968),
Pomost w Izbiskach (Stegna, nr karty 1055),
Przysta !"eglarsko!- kajakowa!w!&u%awkach!(Stegna,!nr!karty!1054),
Pomost cumowniczy przy Domu Ludowym w Rybinie (Stegna, nr karty 1056),
Miejsca cumownicze Gda ska!G%owa!(Stegna,!nr!karty!1003),
przejd'!do!planszy!Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz#dkowanie! gospodarki! wodno-*ciekowej! w! ramach! aglomeracji! *ciekowych! oraz! regularna!
kontrola!odbioru!*cieków!bytowych!i!szczelno*ci!zbiorników,
podnoszenie! *wiadomo*ci! rolników! w! zakresie! skutków! stosowania! *rodków! ochrony! ro*lin!
i nawozów!na!jako*+!wód,
wykszta%cenie!odpowiednich!kadr!do!obs%ugi!i!zarz#dzania!ruchem!turystyki!wodnej,
nawi#zanie! *ci*lejszej! wspó%pracy! z! organizacjami! i! podmiotami! gospodarczymi! zainteresowanymi!
rozwojem aktywnych form turystyki,
opracowanie!i!wdro"enie!systemu!zarz#dzania!portami,!przystaniami!jachtowymi,
podj-cie!dzia%a !informacyjno-edukacyjnych,
promowanie!rzek!delty!Wis%y!jako!atrakcyjnych!szlaków!wodnych,
realizacja! projektów! w! zakresie! edukacji! morskiej! i! rzecznej,! w! tym! kompetencji! w! zakresie! nauki!
p%ywania i!"eglowania,
poprawa!warunków!nawigacyjnych!na!szlaku,
skablowanie pod dnem rzeki napowietrznych linii elektroenergetycznych,
przygotowanie! specjalistycznych! opracowa ! hydrograficzno-nawigacyjnych,
batymetrycznych!dotycz#cych!poszczególnych!szlaków!"eglarskich,

w
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map

konieczno*+!przedsezonowej!(lipiec/sierpie ) odcinkowej!wycinki!bujnej!ro*linno*ci!w!korytach!rzek.
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3.6.5. Wielka !wi"ta  Tuga
Charakterystyka rzeki
Tuga  Wielka! .wi-ta! uznawana! jest! za! typow#! rzek-!
"u%awsk#!o!wolnym!nurcie,!przep%yw!wody!w!rzece!jest!
niewielki! *rednio! wynosi! ok2! 1,0! m3/s! i! uzale"niony! jest!
od! warunków! hydrometeorologicznych! oraz! zrzutów!
wody!z!polderów2!Tuga! Wielka!.wi-ta!znajduje!si-!pod!
wp%ywem! Wód! Zalewu! Wi*lanego,! co! z! jednej! strony!
skutkuje znacznymi dobowymi wahaniami stanu wody
(do! 1,5! m),! a! z! drugiej! zmianami! kierunku! p%yni-cia!
wynikaj#cymi! ze! zmian! poziomu! wody! w! Zalewie! (tzw2!
102
cofka) 2! D%ugo*+! ca%ego! szlaku! wodnego! wynosi! 49,5! km2! Tuga!  Wielka! .wi-ta! jest! jedn#! z! rzek!
tworz#cych! P-tl-! &u%awsk#,! któr#! mo"na! p%yn#+! od! Szkarpawy! do! Nowego! Dworu! Gda skiego,! na!
ca%ym!tym!odcinku!znajduj#!si-!mosty!zwodzone2!Powy"ej!Nowego!Dworu!Gda skiego!rozci#ga!si-!szlak!
.wi-tej2!Oba cieki tj2!Tuga!i!Wielka!.wi-ta!w!zasadzie!stanowi#!jedn#!rzek-,!a!podzia%!mi-dzy!nimi jest
sztuczny!i!ma!miejsce!w!Nowym!Dworze!Gda skim,!powy"ej!miasta!p%ynie!rzeka!.wi-ta!a!poni"ej!Tuga2!
Zgodnie! z! podzia%em! fizyczno-geograficznym Polski Tuga - Wielka! .wi-ta! znajduje! si-! (podobnie! jak!
Szkarpawa) w makroregionie! Pobrze"e! Gda skie,! mezoregionie! &u%awy! Wi*lane2! Rzeka! stanowi!
prawobrze"ny! dop%yw! Szkarpawy,! do! której! uchodzi! poni"ej! Tujska,! natomiast! jej! 'ród%a! znajduj#! si-!
w wid%ach! Nogatu! i! Wis%y! na! &u%awach! Malborskich! - Cypel! M#towski! w! pobli"u! le*nego! rezerwatu!
przyrody - Las!M#towski2!
Tereny,!przez!które!wiedzie!szlak!kajakowy!Tugi! Wielkiej!.wi-tej!s#!bardzo!s%abo!zalesione!w!zasadzie!
bezle*ne, za! wyj#tkiem! okolicy! Cyganka! i! &elichowa,! gdzie! zachowa%y! si-! wi-ksze! k-py! zadrzewie !
nadwodnych,! zbli"onych! do! %-gu22! Rzeka! przep%ywa! przez! rozleg%#! równin-! delty! Wis%y! oraz! obszary!
depresyjne2! Pocz#tkowy! odcinek! sp%ywu! znajduje! si-! w! samym! sercu! &u%aw! Wi*lanych, na obszarze
Wielkich!&u%aw!Malborskich2!D%ugo*+!sp%awnego!szlaku!kajakowego!wynosi!64,8!km!(w!sezonie!letnim!
ze!wzgl-du!na!intensywny!rozwój!ro*linno*ci!wodnej!rzeka!dost-pna!jedynie!na!odcinku!13!km) 103. Rzeka
otoczona!jest!wa%ami!przeciwpowodziowymi!a!brzegi!obramowane!s#!bujn#!szat#!ro*linn#2
Tab. 52. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Wielkie !wi"tej - Tugi
Dugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Nowy Staw - do!uj*cia!do!rz2!
Szkarpawy

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
rednio
trudnych

odcinków
atwych

25

0

0

25

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

1

"ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.

Rzeka Tuga zgodnie z Rozporz#dzeniem! Rady! Ministrów! z! dnia! 67! czerwca! 6019! r2! w sprawie
$ródldowych dróg wodnych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1208) na!odcinku!od!miejscowo*ci!Nowy!Dwór!Gda ski!
do!uj*cia!do!rzeki!Szkarpawy!jest!zaliczona!do!*ródl#dowych!dróg!wodnych klasy Ia.
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Wody Delty Wisy: natura i kultura. red. A. Kozak
Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej,! Urz#d! Marsza%kowski!
województwa!pomorskiego,!Gda sk!60132
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Turystyczne uytkowanie rzeki104
kajakarstwo,
eglarstwo,
sporty motorowodne,
egluga pasaerska,
amatorski po!ów ryb.
Jako!" wód
Tuga  Wielka "wi#ta zawiera si# w JCWP Szkarpawa. Bazujc na wynikach monitoringu operacyjnego
powierzchniowych wód p!yncych ustalono, e JCWP Szkarpawa charakteryzowa!a si# stanem
chemicznym poniej dobrego i z!ym stanem ogólnym. Ocen# stanu jednolitej cz#ci wód
powierzchniowych Szkarpawa, w której zawiera si# Tuga  Wielka "wi#ta zamieszczono w tabeli poniej.

I

II

Stan JCWP

-

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

-

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

2017

Stan/potencja&
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Szkarpawa

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Klasa elementów
biologicznych

PLRW200005149

Nazwa JCWP

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Kod JCWP

Rok bada%

Tab. 53. Ocena stanu jednolitej cz#!ci wód powierzchniowych Wielkie $wi#tej - Tugi

-

poniej
dobrego

z!y

ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony !rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony !rodowiska, Biblioteka Monitoringu !rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie105, linie napowietrzne
Na rzece Wielkiej "wi#tej - Tudze znajduj si#:
przy ujciu Tugi do Szkarpawy budowane s wrota przeciwsztormowe106,
24 mosty drogowe, w tym w gminach: Lichnowy (2 szt.), Malbork (4 szt.), Mi!oradz (2 szt.), Nowy
Dwór Gda'ski (7 szt.), Nowy Staw (7 szt.), oraz Stegna (2 szt.),
2 mosty kolejowe w gminie Nowy Dwór Gda'ski,
przejd* do planszy Budowle hydrotechniczne i in"ynierskie,
15 linii napowietrznych.
Powysze budowle nie stanowi znacznej uciliwoci dla kajakarzy i eglarzy oraz eglugi pasaerskiej.

104

Informacje nie oznaczaj, e wymienione sposoby uytkowania wyst#puj na ca!ym odcinku rzeki.
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G!ówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
106
Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze ochroni Nowy Dwór Gda ski oraz tereny poo"one midzy miastem a wrotami
przeciwpowodziowymi, przed powodzi, pochodzc od wezbra sztormowych z Zalewu Wilanego. Zakres inwestycji obejmuje,
oprócz budowy wrót sztormowych, budow# przelewu bocznego (budowli przerzutowej) do kana!u Pry"nik oraz przebudow tego
kanau na odcinku ok. 2,5 km w celu przepuszczenia nadmiaru wód z rzeki Tugi podczas zamknicia wrót. Inwestycja to jeden
z elementów projektu Projekt jest wspófinansowany (85 proc.) przez Uni Europejsk oraz Fundusz Spójnoci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 (POIi').
105

104

Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania107
odcinkowa(niedrono&)(rzeki(wynikaj%ca(z(bujnej(ro&linno&ci(  minimalny(pr%d(stwarza(doskona!e(
warunki(bytowe(dla(rozwoju(salwinii(p!ywaj%cej(- ro&liny(powszechnie(wyst#puj%cej(w(korycie(rzeki,(
stanowi%cej(znaczn%(uci%liwo&)(dla(eglugi,
sieci( k!usownicze,( cz#sto( wyst#puj%ce( w( dzie ( w( postaci( bia!ych,( s!abo( widocznych( linek(
przeci%gni#tych(nad(lustrem(wody,
niebezpieczne(stare(mosty(betonowe(lub(ich(pozosta!o&ci(- pozosta!o&)(po(filarach(mostu(Stobbego(
w(Nowym(Dworze(Gda skim(*km.(13,7+,
niedost#pno&)(brzegów(- ro&linno&)(szuwarowa(na(jej(obrzeach,(wa!y(przeciwpowodziowe,
nieoznakowane(przeszkody(podwodne,(wyst#puj%ce(z(regu!y(w(pobliu(skupisk(ludzkich,(w(postaci(
odpadów( AGD( *zatopione( pralki,( lodówki( i( inny( sprz#t,( który( moe( uszkodzi)( kad!ub( lub( &rub#(
motorówki+,
nieoznakowane(i(bardzo(niskie(linie(wysokiego(napi#cia,
brak regularnego oznakowania szlaku.
Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji108 obiekty obs"ugi turystyki wodnej
Przysta kajakowa(na(rzece('wi#tej(w(Nowym(Stawie (gm. Nowy Staw)***,
Przysta (kajakowa przy -u!awskim(O&rodku(Kultury(w(Nowym(Dworze(Gda skim(*gm.(Nowy(Dwór(
Gda ski+/,
Budowa przystani kajakowej w Nowym( Dworze( Gda skim( przy( ul.( Wejhera( *gm.( Nowy( Dwór(
Gda ski+*
Przysta !"eglarska!w!Nowym!Dworze!Gda skim!*gm.(Nowy(Dwór(Gda ski, w trakcie realizacji)**,
Przysta (kajakowa(na(rzece(Tudze(w(-elichowie(*gm.(Nowy(Dwór(Gda ski+/,
Przysta (kajakowa(w(Tujsku(*gm.(Stegna+/,
Pomosty(cumownicze(przy(mo&cie(w(Tujsku(*gm.(Stegna)**,
Przysta (kajakowa(w(Stobcu(*gm.(Stegna+/,
przejd0(do(planszy(Istniej#ce,!projektowane!lub!b$d#ce!w!trakcie!realizacji!obiekty!obs%ugi!turystyki!wodnej.
Inwestycje( */+( zosta!y( zrealizowane( w( ramach( Regionalnego Programu Operacyjnego! Województwa!
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia!anie(8.4.(Wsparcie!atrakcyjno&ci!walorów!dziedzictwa!przyrodniczego)
w ramach Projektu(Pomorskie Szlaki Kajakowe  Kajakiem!przez!'u%awy.
Inwestycje (**) zosta!y( lub( zostan%( zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa!Pomorskiego!na!lata!2014-2020 (Dzia!anie(8.4.(Wsparcie!atrakcyjno&ci!walorów!dziedzictwa!
przyrodniczego) w ramach przedsi#wzi#cia(Rozwój(oferty(turystyki(wodnej(w(obr#bie(P#tli(-u!awskiej(
i Zatoki( Gda skiej,( nazwa( operacji P#tla( -u!awska(  Poprawa! dost$pno&ci! Nowego! Dworu! Gda skiego!
drog#!wodn#.
Inwestycje (***) zosta!y( zrealizowane( w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego! Województwa!
Pomorskiego na lata 2007-2013 (Dziaanie 8.1. Lokalny potencja rozwojowy) w ramach Projektu Budowa
zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przysta! z infrastruktur" sanitarn") w Nowym
Stawie.

107
108

Informacje oznaczaj", #e wymienione ograniczenia i bariery wyst%puj" na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
Obiekty projektowane lub b%d"ce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw".
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Ocena zagospodarowania turystycznego
Szlak wodny Wielkiej &wi%tej - Tugi nie w peni wykorzystuje naturalne walory lokalizacyjne do rozwoju
infrastruktury #eglarstwa i obsugi ruchu turystycznego zwi"zanego z #eglarstwem. Dotyczy to zwaszcza
dwóch obszarów rozlewiskowych w Nowym Dworze Gda!skim i w okolicach Tujska. Istniej"ce
zagospodarowana dla celów zwi"zanych z obsug" ruchu turystycznego kajakowego jest bardzo
niewielkie i nie daje podstaw do promowania rzeki jako szlaku kajakowego. W zasadzie brak bazy
noclegowej wa#nej dla szlaków #eglarskich oraz pól namiotowych wraz z zagospodarowaniem
turystycznym w formie maej architektury (wiaty, awostoy, suszarki do kajaków).
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
W zwi"zku z zaliczeniem rzeki Tugi od miejscowo'ci Nowy Dwór Gda!ski do uj'cia do rzeki Szkarpawy
do dróg wodnych (klasa Ia)109 oraz w powi"zaniu z dotychczas realizowanymi inwestycjami wzrasta
atrakcyjno'* szlaku wodnego Tugi. Dodatkowo jej potencja wzro'nie dzi%ki przebudowanemu mostowi
w Nowym Dworze Gda!skim (ul. Sikorskiego), przywrócenie do funkcjonalno'ci mostu zwodzonego
w Tujsku oraz przebudowie mostów:
przebudowie mostu kolejowego w Rybinie na rzece Szkarpawie,
przebudowie mostu na zwodzony w +elichowie.
Powy#sze uwarunkowania tworz" dalsze mo#liwo'ci rozwoju #eglarskiego i kajakowego produktu
turystycznego P%tla +uawska.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej"ce - planowane do rozbudowy lub doposa#enia:
Przysta! kajakowa na rzece &wi%tej w Nowym Stawie (gm. Nowy Staw, nr karty 255),
Nowe obiekty:
Przysta! kajakowa na rzece &wi%tej w Marynowach (gm. Nowy Dwór Gda!ski, nr karty 958),
Przysta! #eglarska przy ul. Podmiejskiej (rozlewisko) w Nowym Dworze Gda!skim (gm. Nowy Dwór
Gda!ski, nr karty 969),
przejd- do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz"dkowanie gospodarki wodno-'ciekowej w ramach aglomeracji 'ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru 'cieków bytowych i szczelno'ci zbiorników,
podnoszenie 'wiadomo'ci rolników w zakresie skutków stosowania 'rodków ochrony ro'lin
i nawozów na jako'* wód,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarz"dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi"zanie 'ci'lejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
opracowanie i wdro#enie systemu zarz"dzania portami, przystaniami jachtowymi,
podj%cie dziaa! informacyjno-edukacyjnych,

109

Rozporz"dzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie "ródl!dowych dróg wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1208).
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promowanie rzek delty Wisy jako atrakcyjnych szlaków wodnych,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
pywania i #eglowania,
poprawa warunków nawigacyjnych na szlaku,
przygotowanie specjalistycznych opracowa! hydrograficzno-nawigacyjnych,
batymetrycznych dotycz"cych poszczególnych szlaków #eglarskich,

w

tym

map

regularne oznakowanie szlaku.
konieczno'* przedsezonowej (lipiec/sierpie!) odcinkowej wycinki bujnej ro'linno'ci w korytach rzek.
Ryc. 9. Przysta& kajakowa w Rybinie na Szkarpawie (gm. Stegna)

#ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz$"% II  obiekty.
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3.6.6. Wisa
Charakterystyka rzeki
Rzeka Wisa jest najdusz rzek Polski i najwi!ksz rzek
w zlewisku Morza Batyckiego. Pynie przez cay kraj
poczwszy od Beskidu "lskiego, przez Pogórze "lskie,
Kotlin O#wicimsk, Bram Krakowsk, Kotlin
Sandomiersk, Maopolski Przeom Wisy, Nizin!
"rodkowomazowieck,
Pradolin!
Toru%skoEberswaldzk, Dolin! Dolnej Wisy i Pobrzee Gda%skie,
gdzie uchodzi do Zatoki Gda%skiej. Jej dugo#& wynosi
1048 km - od 'róde Czarnej Wiseki i 1045 km - od 'róde
Biaej Wiseki. Dla kajaka dost!pna od Goczakowic. Rzeka na dolnym odcinku od Wocawka do uj#cia
posiada brzegi regulowane gówkami, z licznie wyst!pujcymi piaszczystymi achami i mieliznami, cz!sto
urwistymi brzegami. W granicach województwa pomorskiego pynie dolny odcinek Wisy, tworzcy delt!
poniej Gniewu i uchodzcy do morza sztucznie wykonanym przekopem w "wibnie i Mikoszewie. Od
wszystkich ramion uj#ciowych (Szkarpawa, Wisa Martwa) Wisa jest odci!ta #luzami, które umoliwiaj
eglug! mi!dzy nimi. Dolna Wisa pynie przez tereny nizinne i na odcinku w granicach województwa
otrzymuje lewostronnie wody Strugi My%skiej, Wierzycy i rzeki Drybok.
Zrónicowanie przepywów pociga za sob znaczne wahania stanów wody, niekorzystne zarówno
w okresach suchych, jak i podczas powodzi. Charakterystycznym rysem hydrologicznym rzeki s zjawiska
lodowe, wyst!pujce w okresach zimowych. Typowy przebieg zlodzenia rzeki obejmuje w pewnym
uproszczeniu trzy fazy: tworzenie si! i narastanie lodu brzegowego, przepyw #ryu i ewentualne
tworzenie si! zatorów #ryowych, utworzenie si! pokrywy lodowej i narastanie jej grubo#ci, p!kanie
pokrywy, ruszanie lodu, spyw kry i ewentualne tworzenie si! zatorów lodowych. Formy, nat!enie
i okres trwania zlodzenia zale od aktualnych warunków meteorologicznych i hydrologicznych. Z uwagi
na wielk zmienno#& i rónorodno#& tych zjawisk, przebieg zlodzenia na rzece i zbiorniku róni si! kadej
zimy. Gdy zima jest lekka, lodu moe nie by& wcale, natomiast w innych przypadkach zjawiska lodowe,
a w szczególno#ci spyw kry i zatory powoduj powane problemy eksploatacyjne i zagroenie
powodziowe.
Wisa jest #ródldow drog wodn o gwarantowanej g!boko#ci tranzytowej do 1,8 m z ograniczeniem
do 1,4 m na poudnie od Tczewa i z ograniczeniem do 1,6 m na pónoc od Tczewa. Wytyczona
i oznakowana zostaa dla eglugi dziennej znakami pywajcymi i brzegowymi. *egluga Wis jest trudna,
przemiay mog wyst!powa& nawet na wyznaczonym szlaku eglownym.
Na Wi#le nurt jest do#& wartki (ok. 3 km/h), naley unika& wykonywania szybkich manewrów.
Utrudnieniem dla eglugi moe by& równie wiatr. Przy silnym wietrze pónocnym fale mog osiga&
nawet metr wysoko#ci a take powodowa& zjawisko tak zwanej cofki - wtaczanie mas wodnych
z Batyku w gór! rzeki. Woda pod wpywem si o przeciwnym zwrocie spi!trza si! nie znajdujc uj#cia.
Efekt ten odnotowany by nawet w odlego#ci 100 km od uj#cia Wisy. "redni stan wody w Wi#le jest
róny i wynosi& moe od 2,6 metrów w okolicach Biaej Góry, ponad 3 metrów w Toruniu a do ponad
5 metrów od Gda%skiej Gowy do uj#cia. Wahania pooenia zwierciada wody na odcinku Dolnej Wisy
mog przekracza& nawet 7 metrów. W cigu roku #rednia rónica stanu wód wynosi od 4 do 5 metrów.
Wiosenny wysoki stan wody zwizany jest ze spywem wód roztopowych. W przypadku wyst!powania
bardzo maych opadów, gównie w sezonie letnim, stan wody bardzo opada i mog pojawia& si!
miejscowe wypycenia i piaszczyste mielizny. W sezonie wiosennym wyst!puje spyw kry z zimowych
zalodze%, co moe prowadzi& do gro'nego w skutkach spi!trzenia lodowego oraz powodzi.
Wisa jest rzek specyficzn, z jednej strony jest najwi!ksz rzek Polski, z drugiej strony jej znaczenie
turystycznie nie jest znaczne. Jest zarówno szlakiem kajakowym, ale take elementem szlaku
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eglarskiego. Odcinek od Gda%skie Gowy do uj#cia jest najcz!#ciej odwiedzany przez wodniaków
odcinkiem Wisy, gdy jest on cz!#ci szlaku z Zatoki Gda%skiej na Zalew Wi#lany i Pojezierze Iawskie.
Tab. 54. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Wisy od !wiecia do uj"cia
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

od "wiecia uj#cie Wdy (813,5
km) do uj#cia do Batyku

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

odcinków
atwych

128

0

128

0

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

6

ród!o:"Opracowanie"na"danych"rozproszonych.

Rzeka Wisa zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
#ródl$dowych" dróg" wodnych" (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1208) na odcinku od uj#cia rzeki Tyny (gm.
Aleksandrów Kujawski) do miejscowo#ci Tczew (w województwie pomorskim na odcinku od granicy
województwa na wysoko#ci miejscowo#ci Tryl  Rusinowo do Tczewa) jest zaliczona do #ródldowych
dróg wodnych w II klasie drogi wodnej. Na odcinku od miejscowo#ci Tczew do granicy z morskimi wodami
wewn!trznymi (32,7 km) jest zaliczona do #ródldowych dróg wodnych w III klasie drogi wodnej.
Turystyczne u$ytkowanie rzeki110
kajakarstwo,
eglarstwo,
sporty motorowodne,
egluga pasaerska,
amatorski po!ów ryb.
Jako wód
Dolny odcinek Wis!y zawiera si w JCWP Wisa od Wdy do ujscia. Bazuj#c na wynikach monitoringu
operacyjnego powierzchniowych wód p!yncych ustalono, e JCWP charakteryzowa!a si" stanem
V klasa biologiczn i z!ym potencja!em biologicznym, klasa elementów fizykochemicznych by!a poniej
dobrego. Stan ogólny wód oceniono jako z!y. Naley podkreli, znaczn zmienno jakoci wód
p!yncych Wis!y w latach 2016 i 2017, kiedy stan poszczególnych badanych elementów by! take
oceniamy jako dobry.
Ocen" stanu jednolitej cz"ci wód powierzchniowych Wis!y zamieszczono w tabeli poniej.

Nazwa JCWP

Kod JCWP

Rok bada$

Klasa elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

Tab. 55. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych Wis"y od #wiecia do ujcia

Wis!a od Wdy do ujcia

PLRW20002129999

2017

V

II

poniej
dobrego

II

z!y

poniej
dobrego

z!y

!ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.
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Informacje nie oznaczaj, e wymienione sposoby uytkowania wyst"puj na ca!ym odcinku rzeki.
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Budowle hydrotechniczne i in%ynierskie111, linie napowietrzne
Na rzece Wis!a na odcinku pomorskim znajduj si":
- EW w Tczewie,
- 4 mosty drogowe, w tym w gminach: Gniew/Kwidzyn (DK nr 90), Tczew/Mi!oradz (DK nr 22), Tczew
(most Tczewski), Cedry Wielkie/Nowy Dwór Gda'ski (DK nr S7),
- 1 most kolejowy w Tczewie (linia kolejowa nr 9),
przejd* do planszy Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie,
- 2 linie napowietrzne,
Ponadto naley tu wymieni przepraw" promow +wibno  Mikoszewo.
Powysze budowle nie stanowi! znacznej uci!liwo"ci dla kajakarzy, eglarzy oraz dla eglugi
pasaerskiej.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania
niebezpieczne stare mosty betonowe lub ich pozosta#o"ci - ruiny mostu w Opaleniu,
#achy, kamienne rafy i p#ycizny,
zmienno"% nurtu i stanów wody ograniczaj!ce eglug&,
niedost&pno"% brzegów - ro"linno"% szuwarowa na jej obrzeach,
brak regularnego oznakowania szlaku, w tym brak oznakowania torowego, nierzadko istniej!ce
oznakowanie s#abo widoczne, a miejscami zniszczone,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej112
Pomost cumowniczy w Tczewie (m. Tczew)*,
Przysta' pasaersko-eglarska (Bulwar Nadwi"la'ski) w Tczewie (m. Tczew)**,
Nabrzee w Korzeniewie (gm. Kwidzyn),
Pomost kajakowo  eglarski w Gniewie (gm. Gniew),
Awanport "luzy Gda'ska G#owa (gm. Stegna),
Przysta' rybacka w Mikoszewie (gm. Stegna),
Awanport "luzy Przegalina (m. Gda'sk),
Port rybacki w *wibnie (m. Gda'sk),
przejd+ do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycja (*) zosta#a zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (Dzia#anie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach
Projektu Ptla !uawska  rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Inwestycja (--) zosta#a zrealizowana w ramach Programu Ssiedztwa Polska - Rosja - Litwa Interreg IIIA
w ramach projektu Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin-Kaliningrad  Kajpeda.

111

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G#ówny Urz!d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
112
Informacje oznaczaj!, e wymienione ograniczenia i bariery wyst&puj! na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.

110

Ocena zagospodarowania turystycznego
Rzeka nie jest równomiernie wyposaona w odpowiedniej jako"ci infrastruktur& eglarsk!. Wi&kszo"%
ww. obiektów nie pe#ni istotnej roli dla atrakcyjno"ci szlaku eglarskiego i obs#ugi ruchu turystycznego
zwi!zanego z eglarstwem. Do istotnych czynników inicjuj!cych turystyczne uytkowanie Wis#y nale!:
pomost cumowniczy w Tczewie jest obiektem pywajcym poruszajcym si! po szynach wzdu"
schodów prowadzcych z brzegu do rzeki, przysta# umo"liwia wodowanie odzi wio%larskich oraz
cumowanie maych jednostek pywajcych,
przysta# pasa"ersko"eglarska w Tczewie zlokalizowana zostaa w cigu bulwarów nadwi%la#skich,
pomost dla statków pasa"erskich wykonany jest na palach stalowych, a jego wysuni!cie w stron!
nurtu rzeki pozwala cumowa& statkom o dugo%ci cakowitej nie przekraczajcej 125 m, pomost dla
jachtów zlokalizowano za przystani pasa"ersk w gór! rzeki, we wn!ce brzegowej, jest on wykonany
w oparciu o pywajce pontony betonowe, od strony brzegu prowadzone na palach (zapewnia to
bezpieczny postój jednostkom niezale"nie od zmiennych stanów wody), na przystani dost!pne s
uj!cia wody i przycza energii elektrycznej,
nabrze"e przeadunkowe w Leszkowy jest opuszczone i generalnie nie jest przystani dla jachtów,
jednak mo"e stanowi& dobre i bezpieczne miejsce postoju,
pomost kajakowo  "eglarski w Gniewie,
awanport %luzy Gda#ska Gowa to dobre miejsce schronienia przed wiatrem i fal na Wi%le,
przysta# rybacka w Mikoszewie,
awanport %luzy Przegalina od strony Wisy, to miejsce dajce dobre schronienie przed wiatrem i fal
na Wi%le,
basen portu i stoczni w Przegalinie nie posiada "adnej infrastruktury poza starymi pomostami,
pochylniami stoczniowymi i dalbami cumowniczymi,
Port w 'wibnie nie oferuje niczego "eglarzom, a mo"na w nim zacumowa&.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Potencja turystyczny Wisy jest bardzo wysoki ze wzgl!du na zasoby i walory przyrodnicze, kulturowe
i krajobrazowe Doliny Dolnej Wisy. Istotnym czynnikiem budujcym ten potencja jest mo"liwo%&
powizania zasobów Wisy oraz rzek Delty Wisy i Zalewu Wi%lanego (Nogat, Szkarpawa, Martwa Wisa,
Wisa Królewiecka) w tym miejscowo%ci nad nimi poo"onymi (Malborkiem, Gda#skiem itp.). Dodatkowo
odcinek od Biaej Góry po uj%cie rzeki mo"e by& istotnym zwornikiem w budowaniu oferty turystycznej
nie tylko dla "eglarzy, ale równie" dla "eglugi pasa"erskiej. Wisa stanowi akwen, nad którym
zlokalizowany jest jeden ze strategicznych obszarów rozwoju infrastruktury "eglarskiej pod tzw. du"e
mariny:
Gda#sk Przegalina zwizany z terenem portowym przy ul. Akwenowej i Swibnie#skiej w Gda#sku
'wibnie.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce - planowane do rozbudowy lub doposa"enia:
Przysta# "eglarska w Gda#sku 'wibnie - Port rybacki w 'wibnie (m. Gda#sk, nr karty 675),
Przysta# "eglarska w Tczewie (m. Tczew, nr karty 168 KS),
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Nowe obiekty113:

Przysta# jachtowa w Widlicach (gm. Gniew, nr karty 970),
Przysta# jachtowa w Opaleniu  dawna przeprawa promowa (gm. Gniew, nr karty 971),
Przysta# "eglarska w Korzeniewie (gm. Kwidzyn nr karty 952),
Przysta# "eglugi pasa"erskiej w Korzeniewie (gm. Kwidzyn, nr karty 1001)
Przysta# "eglarska w Gniewie  kana (gm. Gniew, nr karty 951),
Przysta# "eglarska w Knybawie (gm. Tczew, nr karty 972),
Przysta# "eglarsko-kajakowa w basenie portowym w Tczewie (m. Tczew, nr karty 997) 114,
Przysta# "eglarsko-kajakowa w basenie Tczewskiej Stoczni Rzecznej w Tczewie (m. Tczew, nr karty
973)115,
Przysta# jachtowa w Palczewie (gm. Ostaszewo, nr karty 974),
Przysta# jachtowa w miejscowo%ci Leszkowy (gm. Cedry Wielkie, nr karty 975),
Przysta# jachtowa w Przegalinie (m. Gda#sk, nr karty 713),
Przysta# "eglugi pasa"erskiej w Gniewie (gm. Gniew, nr karty 1000),
Przysta# pasa"erska w Mikoszewie (gm. Stegna,1057),
przejd* do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-%ciekowej w ramach aglomeracji %ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru %cieków bytowych i szczelno%ci zbiorników,
podnoszenie %wiadomo%ci rolników w zakresie skutków stosowania %rodków ochrony ro%lin
i nawozów na jako%& wód,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie %ci%lejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
opracowanie i wdro"enie systemu zarzdzania portami, przystaniami jachtowymi,
podj!cie dziaa# informacyjno-edukacyjnych,
promowanie Wisy i rzek delty Wisy jako atrakcyjnych szlaków wodnych
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
pywania i "eglowania,
poprawa warunków nawigacyjnych i "eglugowych na szlaku,
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Przy planowaniu infrastruktury na Wi%le nale"y uwzgl!dnia& zmienne warunki hydrologiczne oraz stosowa& rozwizania
niewymagajce demonta"u (np. pomostów i innych sekcji) na zim!. Dobrym rozwizaniem mog by& stae nabrze"a, które mog
by& zalewane przez wod! np. przez fal! powodziow, a zim odporne na kr!, lód i %ry".
114
Niewielki prostoktny basen pomi!dzy na poudnie od Stoczni Tczew - miejsce osoni!te jest od wiatru i falowania, posiadajce
betonowe nabrze"a.
115
Obszerny basen zapewniajcy oson! od wiatru i fali. Nabrze"a s skarpowe i betonowe. Nabrze"e pónocne jest wyposa"one
w pochylnie, su"ce do wodowania budowanych lub remontowanych jednostek. Ustawione s równie" dalby cumownicze,
pozwalajce na postój niezale"nie od zmieniajcego si! poziomu wody. G!boko%ci w porcie s wystarczajce dla wszystkich
jachtów, które tu przypyn.
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regularne oznakowanie szlaku, w tym oznakowanie torowe i niebezpiecznych miejsc,
monitorowanie zmienno%ci nurtu np. poprzez udost!pniany %lad GPS,
przygotowanie specjalistycznych opracowa# hydrograficzno-nawigacyjnych,
batymetrycznych dotyczcych poszczególnych szlaków "eglarskich,

w

tym

map

stworzenie warunków do budowy produktów dla turystyki "eglarskiej, w tym dla morskiej turystyki
"eglarskiej obejmujcej rejsy z penego morza oraz w jego kierunku.
Ryc. 10. Przysta pasaersko-eglarska (Bulwar Nadwi!laski) w Tczewie (m. Tczew)

ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz!"# II  obiekty.
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3.6.7. Wis"a Królewiecka
Charakterystyka rzeki
Rzeka jest lewostronnym ramieniem ujciowym
Szkarpawy o d!ugoci 11,9 km mierzonej od rozwidlenia
ze Szkarpaw" w miejscowoci Rybina do ujcia do Zalewu
Wilanego w pobli#u miejscowoci Kobyla K%pa 116
i maksymalnej g!%bokoci oko!o 3 m g!%bokoci. Wg
podzia!u
fizyczno-geograficznego
Polski
Wis!a
Królewiecka znajduje si% w makroregionie Pobrze#e
Gda&skie,
mezoregionie
'u!awy
Wilane.
Prawostronnym odga!%zieniem rzeki s" cieki (aszka i ciek
bez nazwy, lewostronnym za - Dop!yw z polderu Kobyla K%pa. Cieki te poprzez system rowów
melioracyjnych odprowadzaj" wody do Zalewu.
Wis!a Królewiecka stanowi!a niegdy szlak wodny, którym p!ywa!y statki do Królewca )st"d nazwa rzeki*
i jeszcze w latach sze+dziesi"tych XX wieku by!a wa#n" drog" wodn". Potem ranga jej spad!a do roli
kana!u melioracyjnego, gdy# ulega!a sukcesywnemu sp!ycaniu i zarastaniu rolinnoci", za istniej"ce
urz"dzenia hydrotechniczne przesta!y funkcjonowa+. W latach 2006-2007 nast"pi!y zmiany
w zabudowie hydrotechnicznej: ciek pog!%biono, naprawiono i uruchomiono mosty zwodzone
w Sztutowie i Rybinie, podniesiono linie wysokiego napi%cia, dzi%ki czemu ponownie mo#liwa sta!a si%
#egluga wi%kszymi jednostkami p!ywaj"cymi a rzeka zyska!a na znaczeniu jako alternatywna droga na
Zalew Wilany. Rzeka na ca!ym odcinku !agodnie meandruje, jej nurt jest prawie niewyczuwalny, co
umo#liwia p!ywanie kajakiem w obu kierunkach. Szeroko+ rzeki na przewa#aj"cej d!ugoci wynosi ok.
40-45 m i rozszerza si% w miar% zbli#ania do Zalewu Wilanego do ok. 50-55 m. Maksymalna szeroko+
rzeki wynosi ok. 3 m. Szeroko+ w dnie oraz g!%boko+ tranzytowa wynosz" odpowiednio oko!o 30
m i 1,6 m z niewielkim sp!yceniem przy ujciu do Zalewu Wilanego. Szlak mimo, #e jest oficjalna drog"
wodn" nie posiada oznakowania nawigacyjnego. Tereny, wród których p!ynie Wis!a Królewiecka s"
do+ rzadko zasiedlone, najwi%kszym orodkiem osadniczym jest miejscowo+ Sztutowo. Tereny te
charakteryzuj" si% ma!o urozmaiconym krajobrazem rolniczym. Bezporednie s"siedztwo koryta rzeki
stanowi" szuwary trzcinowe i k%py zakrzewie&.
Tab. 56. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Wis"y Królewieckiej
D"ugo!# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Rybina - Kobyla K%pa nad
Zalewem Wilanym

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
!rednio
trudnych

11,9

0

0

odcinków
"atwych

11,9

Liczba
przenosek

Liczba dni na
sp"yw
szlakiem

0

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda$sk 2017.

Rzeka Wis!a Królewiecka zgodnie z Rozporz"dzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie "ródl%dowych dróg wodnych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1208) na odcinku od miejscowoci Rybina do
ujcia do Zalewu Wilanego jest zaliczona do ródl"dowych dróg wodnych (klasa Ia).
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Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej, Urz"d Marsza!kowski
Województwa Pomorskiego Gda&sk, 2013.
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Turystyczne uytkowanie rzeki 117
kajakarstwo,
eglarstwo,
sporty motorowodne,
egluga pasaerska,
amatorski poów ryb.
Jako wód
W oparciu o dostpne oceny wyników monitoringu diagnostycznego wód rzecznych stwierdzono, e
JCWP Wisa Królewiecka charakteryzowa!a si s!abym stanem chemicznym. Stwierdzono take
niespe!nianie wymaga stawianych wodom rzecznym na obszarach ochrony siedlisk lub gatunków, dla
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest wanym czynnikiem w ich ochronie. W efekcie ich stan
ogólny oceniono jako z!y.
Ocen stanu JCWP z Wis!% Królewieck% zamieszczono w tabeli poniej.

-

I

II

Stan JCWP

-

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

2017

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

PLRW200005129

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Wis!a Królewiecka

Kod JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa JCWP

Rok bada&

Tab. 57. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych Wis"y Królewieckiej

-

poniej
dobrego

z!y

!ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie118, linie napowietrzne
Wiele funkcjonuj%cych w przesz!o&ci urz%dze hydrotechnicznych zosta!o zniszczonych przez czste
powodzie i wojny. Na rzece Wi&le Królewieckiej znajduj% si:
2 mosty zwodzone (Wis!a Królewiecka/Szkarpawa) w Rybinie (gm. Stegna) i w Sztutowie,
przejd' do planszy Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie.
Ponadto na rzece znajduj% si napowietrzne linie elektroenergetyczne, dla których odleg!o&* pionowa
przewodów energetycznych, przy zwisie normalnym ponad poziom Wysokiej Wody +eglownej, powinna
by* dostosowana do parametrów po%danej klasy technicznej drogi wodnej.
Powysze budowle nie stanowi% znacznej uci%liwo&ci dla kajakarzy, eglarzy oraz dla eglugi
pasaerskiej.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania
odcinkowa niedrono&* rzeki wynikaj%ca z bujnej ro&linno&ci  minimalny pr%d stwarza doskona!e
warunki bytowe dla rozwoju salwinii p!ywaj%cej - ro&liny powszechnie wystpuj%cej w korycie rzeki,

117

Informacje nie oznaczaj%, e wymienione sposoby uytkowania wystpuj% na ca!ym odcinku rzeki.
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G!ówny Urz%d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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stanowicej znaczn uciliwo dla eglugi - szczególnie na odcinku od Rybiny do wsi Grochowo
Pierwsze, gdzie rolinno wodna i nadwodna zajmuje w niektórych miejscach blisko po!ow koryta,
sp!ycenia przy ujciu rzeki do Zalewu Wilanego mog stanowi przeszkod" dla jachtów balastowych
z wi"kszym zanurzeniem,
niedost"pno brzegów - rolinno szuwarowa na jej obrzeach, obwa!owania,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej 119
Marina Baltica (gm. Sztutowo),
Przysta# eglarska Sztutowo (gm. Sztutowo)*,
Pomosty cumownicze przy mocie w Rybinie (gm. Stegna)*,
przejd% do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycja (*) zosta!a zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (O priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku midzynarodowym, w ramach dzia!ania 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach Projektu Ptla !uawska 
rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Rzeka nie jest w wystarczajcym stopniu przystosowana do potrzeb turystycznych, w tym nie posiada
odpowiedniej jakoci infrastruktury do obs!ugi eglarstwa. Nie posiada równie ani jednej przystani
kajakarskiej. Rzeka nie w pe!ni wykorzystuje naturalne walory do rozwoju zagospodarowania
turystycznego dla eglarstwa i kajakarstwa. Dotyczy to zw!aszcza odcinka od cegielni w Rybince przez
Ujcie Kana!u &aszka przy rozwidleniu rzeki ko!o Sztutowskiej K"py oraz samego Sztutowa i okolic
miejscowoci Wydmina do ujcia Wis!y Królewieckiej do Zalewu Wilanego.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Rzeka jest jednym z wariantów szlaku wodnego z Gda#ska na Zalew Wilany. Wchodzi w sk!ad tzw. P"tli
'u!awskiej - szlaku rzecznego !czcego Zatok" Gda#sk i szlak po wodach Gda#ska z Zalewem
Wilanym i Elblskim W"z!em Wodnym. P"tla 'u!awska to take element Mi"dzynarodowej Drogi
Wodnej E 70 biegncej z Antwerpii w Belgii, przez berli#ski w"ze! ródldowych dróg wodnych, pó!nocn
Polsk", do Kaliningradu, a dalej drog wodn Niemna (Prego! i Dejm) do K!ajpedy na Litwie.
Po!oona przy rozwidleniu rzek Szkarpawa i Wis!a Królewiecka ma!a, u!awska miejscowo Rybina, dzi"ki
swojemu unikatowemu po!oeniu pe!ni obecnie funkcj" w"z!a wodnego. Zbiegaj si" tutaj wody Szkarpawy,
Wis!y Królewieckiej i Tugi  Wielkiej +wi"tej. W Rybinie Wis!a Królewiecka !czy si" z innymi drogami wodnymi:
ze Szkarpaw, szlakiem alternatywnym prowadzcym do Zalewu Wilanego,
ze Szkarpaw, szlakiem prowadzcym pod prd do Wis!y.
W zwizku z zaliczeniem rzeki Wis!y Królewieckiej do dróg wodnych 120 oraz w powizaniu z dotychczas
realizowanymi inwestycjami wzrasta atrakcyjno szlaku wodnego. Dodatkowo jej potencja! moe
wzrosn dzi"ki przebudowie mostu zwodzonego w Sztutowie.
Powysze uwarunkowania tworz dalsze moliwoci rozwoju eglarskiego produktu turystycznego P"tla
'u!awska.
119
120

Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wyst"puj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie $ródldowych dróg wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1208).
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Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Istniejce planowane do rozbudowy:
Przebudowa mostu zwodzonego (gm. Stegna, nr karty 1059),
Nowe obiekty:
Przysta# eglarska w Grochowie Pierwszym (gm. Sztutowo, nr karty 708),
Przysta# eglarska Cegielnia (gm. Sztutowo, nr karty 326),
Planowana budowa przystani eglarskiej przy ul. Kana!owej w Sztutowie (gm. Sztutowo, nr karty
950),
Przysta# eglarska w Kanale &aszka (gm. Sztutowo, nr karty 976),
Przysta# eglarska w miejscowoci Wydmina (gm. Sztutowo, nr karty 977),
przejd% do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin i
nawozów na jako wód,
wykszta!cenie odpowiednich kadr do obs!ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie cilejszej wspó!pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
opracowanie i wdroenie systemu zarzdzania portami, przystaniami jachtowymi,
podj"cie dzia!a# informacyjno-edukacyjnych,
promowanie rzek delty Wis!y jako atrakcyjnych szlaków wodnych,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
p!ywania i eglowania,
poprawa warunków nawigacyjnych na szlaku, podane jest skablowanie (po!oenie pod dnem rzeki)
linii energetycznych, tak, aby bezpieczna wysoko wynosi!a co najmniej tyle samo, co na Szkarpawie
lub co najmniej uaktualnienie informacji na mapach na temat po!oenia i wysokoci linii
energetycznych na mapach i w przewodnikach turystycznych,
przywrócenie dzia!ania mostu zwodzonego, a tym samym udronienia istniejcej obecnie jedynie
formalnie drogi wodnej na rzece Wis!a Królewiecka (bez po!czenia ze Szkarpaw Wis!a Królewiecka
nie moe pe!ni funkcji szlak wodnego),
przygotowanie specjalistycznych opracowa# hydrograficzno-nawigacyjnych,
batymetrycznych dotyczcych poszczególnych szlaków eglarskich,

w

tym

map

regularne oznakowanie szlaku.
konieczno przedsezonowej (lipiec/sierpie#) odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek.
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3.7. System rzeczny Raduni
Ogólna charakterystyka zlewni
Wody w zlewni Raduni odp!ywaj generalnie na wschód.
Ca!kowita powierzchnia zlewni po profil w Juszkowie wynosi
790,54 km2. Tab. 58 przedstawia g!ówne dop!ywy Raduni, z kolei
Tab. 59. Najwi"ksze jeziora w zlewni Raduni.
Charakterystycznymi cechami tej zlewni jest zrónicowanie
hipsometryczne oraz wyrazisto form. Bezporednie ssiedztwo
cigów morenowych z g!"bokimi rynnami lodowcowymi tworzy
krajobraz o silnej rytmice rze%by. Zlewnia Raduni po!oona jest w
ca!oci po wewn"trznej stronie g!ównego cigu moren
czo!owych stadium pomorskiego. We wschodniej cz"ci
dorzecza s to moreny kie!pi#skie, w rodkowej, lepiej wykszta!cone pasmo moren chwaszczy#skich, dajcych
pocztek sandrowi o tej samej nazwie. Sandr ten kilkoma odnogami dochodzi do doliny Raduni, która odcinkami
ca!kowicie wyci"ta jest w piaszczystych pokrywach glacifluwialnych. Oprócz moren czo!owych i sandrów równie
charakterystycznym elementem rze%by s liczne rynny polodowcowe. Najwyszym punktem w zlewni jest szczyt
Wieyca (329 m n.p.m.), najniszym - okolice ujcia starego koryta Raduni do Mot!awy (0,5 m n.p.m.).
Przepywy charakterystyczne z wielolecia na posterunkach w Gor!czynie i Juszkowie charakteryzuj" si! wyrównanymi
warto#ciami #redniego i niskiego przepywu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przepywów wysokich. %rednie
miesi!czne przepywy wy&sze od #redniego rocznego przepywu, na obu analizowanych posterunkach obserwowano
w omawianym wieloleciu od grudnia do kwietnia (z kulminacj" w marcu). Ni&sze wyst!puj" od maja do listopada (z
minimum w sierpniu).
Tab. 58. Gówne dopywy Raduni
Nazwa

#ródo

Miejsce uj"cia do Raduni

Strzelenka
Maa Supina
Reknica

Jez. Tuchom
ok. Czeczewa
ok. wybudowa* Pieko Dolne

pon. 'ukowa - rz. Radunia
'ukowo - rz. Radunia
Kolbudy - rz. Radunia

Dugo"# cieku
(km)
16,2
14,9
18

Powierzchnia zlewni
(km2)
126,14
125,17
52,25

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.

Tab. 59. Najwi$ksze jeziora w zlewni Raduni
Lp.

Nazwa jeziora

Pow. [ha]

Poj. [tys. m3]

G$b. max. [ha]

G$b. "r. [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Radu*skie Dolne
Radu*skie Górne
Ostrzyckie
Godziszewskie
Tuchomskie
Brodno Wielkie
Kodno
Biae
Patulskie
Brodno Mae
Sitno
D"browskie
St!&yckie
Rekowo
Klasztorne Du&e
Biae

737,20
387,20
308,00
169,40
134,70
134,10
128,10
96,30
93,60
71,00
65,10
64,30
61,70
59,00
57,50
51,20

82522,70
60158,70
20785,20
13836,70
3802,20
8823,00
14123,00
7535,30
3606,50
2861,00
1953,00
4114,60
2348,90
3315,90
2780,00
2508,80

35,40
43,00
21,00
17,20
8,00
15,70
38,50
21,60
7,80
7,00
9,00
15,20
11,70
11,80
8,50
31,00

11,20
15,50
6,70
8,20
2,80
6,60
11,00
7,80
3,90
4,00
3,00
6,40
3,80
5,60
4,80
4,90

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.
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Jednolite cz$"ci wód powierzchniowych121
Poni&sze tabele przedstawiaj" jednolite cz!#ci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
poo&one w granicach zlewni rzeki Raduni.
Tab. 60. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Raduni
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW20002548681759

Radunia do wyp. z Jez. Ostrzyckiego

2

PLRW200017486849

Strzelenka z Jez. Tuchomskiego

3

PLRW200017486829

Maa Supina z Jez. Sitno, Klasztorne Du&e, Biae

4

PLRW200019486879

Radunia od Strzelenki do Kan. Radu*skiego

5

PLRW20001948683

Radunia od wyp. z Jez. Ostrzyckiego do Strzelenki

6

PLRW200017486869

Reknica

7

PLRW2000174868189

Dopyw spod Egiertowa

8

PLRW2000174868178

Dopyw z R"t

9

PLRW200017486854

Dopyw z Sulmin

10

PLRW200017486892

G!#

11

PLRW200017486852

Dopyw z Przyja+ni

12

PLRW200017486872

Dopyw w Pr!gowie

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 61. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Raduni
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW20715

Jez. Radu*skie Dolne

2

PLLW20713

Jez. Radu*skie Górne

3

PLLW20721

Jez. Ostrzyckie

4

PLLW20720

Jez. Brodno Wielkie

5

PLLW20716

Jez. Kodno

6

PLLW20742

Jez. Tuchomskie

7

PLLW20718

Jez. Biae

8

PLLW20727

Jez. Patulskie

9

PLLW20719

Jez. Brodno Mae

10

PLLW20726

Jez. D"browskie

11

PLLW20712

Jez. St!&yckie

12

PLLW40079

Zb. Goszy*ski (Straszyn)

13

PLLW20736

Jez. Sitno

14

PLLW20717

Jez. Rekowo

15

PLLW20734

Jez. Klasztorne Du&e

16

PLLW20738

Jez. G!bokie

17

PLLW40057

Zb. Bielkowo (Kolbudy II)

18

PLLW20740

Jez. Biae

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego znaczenie ma sama Radunia.

121
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej ("cznie z ochron" #rodowiska) w my#l polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow"
Dyrektyw" Wodn". Jednolita cz!#- wód jest poj!ciem. obejmuj"cym zarówno zbiorniki wód stoj"cych, jak i cieki, a tak&e
przybrze&ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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3.7.1. Radunia
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Radunia (ciek III rz!du) jest lewym dopywem Motawy.
Jest jedn" z najtrudniejszych a jednocze#nie
najpi!kniejszych rzek w Polsce. Pynie przez Pojezierze
Wschodniopomorskie. Ta niesforna i bardzo pracowita
rzeka wypywa z Jeziora St!&yckiego na wysoko#ci 162
m n.p.m. a ko*czy swój bieg w Gda*sku osi"gaj"c #redni
spadek o warto#ci 1,64 . Warto#- ta daleka jest od
obrazu
rzeczywistych
spadków
w
odcinkach
przeomowych, które dochodz" do 4-7 . Najwi!kszymi
dopywami rzeki Raduni s": Strzelenka, Maa Supina oraz Reknica.. Obszar +ródliskowy rzeki znajduje si!
okoo 0,7 km na poudnie od Jeziora St!&yckiego, rzeka ko*czy swój bieg na zachód od miejscowo#ci
Dziewi!- Wók, na poudnie od Gda*ska, wpadaj"c do Motawy. Dolina Raduni generalnie dzieli si! na
cztery odcinki - rynnowy, basenów i przeomów, kraw!dziowy oraz uj#ciowy. W pocz"tkowym biegu
Radunia przepywa przez jeziora - Jez. St!&yckie Radu*skie Dolne i Górne, Kodno Mae i Wielkie Brodno,
Ostrzyckie oraz Trzebno. W"skie, rzeczne odcinki mi!dzy jeziorami mog" stanowi- przeszkod! do
pokonania której trzeba anga&owa- troch! energii i si.
W #rodkowym i dolnym biegu przepywa przez sztuczne zbiorniki wodne wybudowane dla potrzeb
elektrowni wodnych, tworz"cych tzw. kaskad! Raduni. Odcinek doliny basenów i przeomów rozpoczyna
si! po wypyni!ciu z Jez. Trzebno. Pierwszym ogniwem jest Basen Somoni*ski, który przechodzi
w przeom o tej samej nazwie. Nachylenie zboczy przeomu jest znaczne i z reguy nie mniejsze ni& 40°.
Nierzadkie s" wypadki, kiedy na dugich odcinkach zbocza osi"gaj" nawet nachylenie 60°. Najpierw,
pyn"c g!bok" malownicz" dolin", rzeka tworzy liczne zakola aby poni&ej Wyczechowa, na pónoc od
Wzgórz Szymbarskich i Somonina, osi"gn"- malowniczy Przeom Raduni, zwany cz!#ciej /Jarem Raduni/.
Na przeomowym odcinku rzeka wartko pynie w bardzo g!bokiej, zalesionej dolinie. Pr!dko#- wody,
bystrza oraz le&"ce w wodzie drzewa dodaj" dziko#ci temu miejscu. Spadek rzeki w przeomie dochodzi
do 5-6, co stanowi o jego skali trudnoci, dlatego te wybierajc si na ten odcinek rzeki trzeba
pamita!, e spore dowiadczenie kajakowe jest tu przepustk, a sprzt powinien by! mocny. Prze"om
ko#czy si wylotem do Basenu %ukowskiego. Poniej coraz bardziej uregulowana Radunia przep"ywa
kolejnym prze"omem  &api#skim i Kolbudzki przez sztuczne jeziora zaporowe, &api#skie, Kolbudy,
Goszyn, Straszy#skie uyczajc swoich wód do napdu turbin 8 elektrowni wodnych o "cznej mocy
14,37 MW. Liczne i d"ugie przenoski czyni szlak kajakowy uciliwym. Dalej rzeka wchodzi
w krawdziowy odcinek biegu, ko#czcy si ko"o Pruszcza Gda#skiego. Od tego miejsca a po ujcie
cignie si czwarty odcinek biegu. Rzeka nie p"ynie ju swoj dolin. W Pruszczu Gda#skim rozdziela si
na dwie odnogi. Stara Radunia, zabezpieczona przed wylewem na niskie tereny %u"aw obwa"owaniami,
kieruje si ku ujciu do Mot"awy. Nowa Radunia, bdca sztucznym kana"em, równolegle do podnóa
wysoczyzny prowadzi wod do Gda#ska.
Tab. 62. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Raduni
Dugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Styca  Ostrzyce - ujcie
Raduni do Mot"awy

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
rednio
trudnych

102

0

4

odcinków
atwych

71

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.
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Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

11

5

Turystyczne u!ytkowanie rzeki i jezior przepywowych122
kajakarstwo,
eglarstwo (m.in. jez. Radu#skie Dolne i Górne, K"odno Ma"e i Wielkie Brodno, Ostrzyckie),
sporty motorowodne,
amatorski po"ów ryb.
Jako wód
W oparciu o dostpne oceny wyników monitoringu operacyjnego wód rzecznych stwierdzono, e JCWP
z rzek Raduni charakteryzowa"y si dobrym potencja"em ekologicznym i dobrym stanem chemicznym.
JCWP z jeziorem Bia"ym oraz jeziorem Radu#skim Dolnym charakteryzowa"y si dobrym stanem
ekologicznym, natomiast wody jeziora Brodno Wielkie dobrym stanem chemicznym. Stan chemiczny
i ogólny wód w jeziorze Bia"ym oceniono jako poniej dobrego i z"y, za w przypadku jeziora Brodno
Wielkie stan chemiczny oceniono jako dobry. Stanu pozosta"ych jezior (Radu#skie Górne, Rekowo,
K"odno, Dbrowskie, Patulskie, Ostrzyckie, Brodno Ma"e) nie badano.
Ocen stanu JCWP z rzek Raduni JCWP jezior Radu#skie Dolne, Bia"e, Brodno Wielkie zamieszczono
w tabeli poniej.

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2018

II

-

II

-

dobry

-

-

Bia"e

PLLW21032

2018

II

II

I

-

dobry

poniej
dobrego

z"y

Brodno Wielkie

PLLW20720

2018

-

-

-

-

-

dobry

-

Radunia od Strzelenki do
Kana"u Radu#skiego

PLRW200019486879

2018

II

I

II

II

dobry

dobry

dobry

Radunia od wyp"ywu z jez.
Ostrzyckiego do Strzelenki

PLRW20001948683

2018

II

-

II

-

dobry

-

-

Radunia do wyp"ywu z jez.
Ostrzyckiego

PLRW20002548681759

2012

II

II

II

II

dobry

-

-

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

PLLW20715

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Radu#skie Dolne

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Kod JCWP

Rok bada&

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Tab. 63. Ocena stanu jednolitej cz"ci wód powierzchniowych Raduni

ródo: Raport o stanie #rodowiska województwa pomorskiego w roku 2012, 2018. Inspekcja Ochrony $rodowiska, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony $rodowiska, Biblioteka Monitoringu $rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie123
Na rzece Raduni znajduj si:
4 jazy do podpitrzania: Chmielonko (gm. Chmielno), Brodnica Dolna (gm. Kartuzy), Ostrzyce
(Somonino), Kolbudy (gm. Kolbudy) oraz w mie!cie Pruszczu Gda"skim (cukrownia),
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Informacje nie oznaczaj#, %e wymienione sposoby u%ytkowania wystpuj# na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
123
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urz#d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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10 MEW: Rutki (gm. 'ukowo), 'ukowo (gm. 'ukowo), Lniska (gm. 'ukowo), *apino (gm. Kolbudy),
Bielkowo (gm. Kolbudy), Straszyn (gm. Pruszcz Gda"ski), Prdzieszyn (gm. Pruszcz Gda"ski), Ku+nice
(gm. Pruszcz Gda"ski), Juszkowo (gm. Pruszcz Gda"ski) oraz w mie!cie Pruszcz Gda"ski,
36 mostów drogowych, w tym w gminach: Chmielno (2 szt.), Kartuzy (4 szt.), Kolbudy (6 szt.), Pruszcz
Gda"ski (4 szt.), Somonino (6 szt.), 'ukowo (8 szt.) oraz 4 w mie!cie Pruszcz Gda"ski,
5 mostów kolejowych, w tym w gminach Pruszcz Gda"ski (2 szt.), 'ukowo (2 szt.) oraz w mie!cie
Pruszcz Gda"ski,
przejd+ do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Z punktu widzenia uci#%liwo!ci dla kajakarzy ww. budowle nie stanowi# znacznej uci#%liwo!ci. Z kolei
uci#%liwo!ci# dla %eglarzy s# mosty drogowe m.in. w miejscowo!ci Borucino.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania124
niskie stany wód na odcinkach midzyjeziornych,
odcinkowa niedro%no!- rzeki wynikaj#ca z wiatroomów i powalonych drzew,
niebezpieczne stare mosty drewniane lub ich pozostao!ci,
niedostpno!- brzegów,
ograniczenia wynikaj#ce z form ochrony przyrody,
brak dro%nych po#cze" midzy s#siednimi akwenami  jeziorami dla %eglarzy,
brak regularnego oznakowania szlaku, w tym nieoznakowane i nieprzystosowane do ruchu
kajakowego przenoski/ przewózki w szczególno!ci w granicach gminy Kolbudy (m.in. Jar Raduni),
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Stanica wodna i marina w St%ycy (gm. St%yca)77,
Przysta" kajakowa w miejscowo!ci St%yca (gm. St%yca)7,
Pomosty cumownicze OW Gda"skiej Stoczni Remont (gm. St%yca),
Przysta" kajakowa Kozia Góra 'uromino (gm. St%yca),
Przysta" kajakowa w miejscowo!ci Zgorzae (gm. St%yca)7,
Przysta" kajakow# w miejscowo!ci Borucino (gm. St%yca)7,
Pomost cumowniczy O!rodka Wypoczynkowego Sosnówka w Zgorzaem (gm. St%yca),
Adler Medical SPA - Kaszuby w Zgorzaem (gm. St%yca),
Przysta" kajakowo-%eglarska oraz wypo%yczalnia w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Modrok
w miejscowo!ci *#czyno (gm. St%yca/Chmielno),
Przystanek kajakowy w Przewozie (gm. Chmielno)*,
Przysta" kajakowa w Przewozie (gm. Chmielno)7,
Przystanek kajakowy przy przystani %eglarskiej Dulka (gm. Chmielno)7,
Przysta" %eglarska Dulka (gm. Chmielno),
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Informacje oznaczaj#, %e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj# na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Przenoska przy jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy zlokalizowane s# na przesmyku #cz#cym
Jezioro Radu"skie Dolne i Jezioro Kodno (gm. Chmielno)7,
Wypo%yczalnia Sprztu wodnego 9U Chopa9 (gm. Chmielno),
Wypo%yczalnia sprztu wodnego Wichrowe Wzgórze (gm. Chmielno),
Gminny Hangar Jachtowy (gm. Chmielno),
Pla%a i pomost w Chmielnie nad jeziorem Kodno (gm. Chmielno),
Przystanek kajakowy przy O!rodku Wypoczynkowym Krefta (gm. Chmielno)7,
Kaszubska Baza Nurkowa Tryton w Chmielnie (gm. Chmielno),
Pomost i wypo%yczalnia w o!rodku wypoczynkowym Bachus w Chmielnie nad jeziorem Kodno (gm.
Chmielno),
Pomost cumowniczy Camping Tamowa w Chmielnie (gm. Chmielno),
Przysta" kajakowa nad jeziorem Kodno (gm. Chmielno)7,
Przystanek kajakowy nad Jeziorem Biaym (gm. Chmielno)7,
Przysta" na szlaku Kóko Jezior Radu"skich w Zaworach (gm. Chmielno),
Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Zotej Górze w Brodnicy Górnej (gm. Kartuzy)7777,
Przysta" kajakowa przy Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Zotej Górze w Brodnicy
Górnej (gm. Kartuzy)7,
Pomost cumowniczy w Agroturystyka Kaszuby Urszula w Brodnicy Górnej (gm. Kartuzy),
Przenoska w Brodnicy Dolnej (gm. Kartuzy),
Przysta" kajakowa w Kiepinku (gm. Kartuzy),
Pomost cumowniczy dla kajaków na jeziorze Ostrzyckim przy pla%y w Ostrzycach (gm. Somonino)7,
Pomost pywaj#cy przy promenadzie na jeziorze Ostrzyckim w Ostrzycach (gm. Somonino)7,
Przenoska w Ostrzycach (gm. Somonino),
Pomost cumowniczy i pole namiotowe Stolemek w Ostrzycach (gm. Somonino),
Pla%a i pomosty O!rodka Wczasowego Wie%yca w Kolanie (gm. St%yca),
Pomosty O!rodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Elektrociepowni Wybrze%e S.A. w Krzesznej
(gm. St%yca),
Przysta" kajakowa w miejscowo!ci Goubie (gm. St%yca)7,
Przysta" kajakowa nad rzek# Raduni# w m. Ostrzyce z infrastruktur# towarzysz#c# (gm. Somonino)*,
Przysta" kajakowa w Gorczynie (gm. Somonino)7,
Przysta" kajakowa w Somoninie (gm. Somonino)7,
Przysta" kajakowa i pole namiotowe w Kiepinie (Tr#tkownicy) Kaszubskie Kajaki (gm. Kartuzy)7,
Przysta" i pole biwakowe w Rutkach (gm. 'ukowo)7,
Przysta" kajakowa i przenoska w 'ukowie (gm. 'ukowo)7,
Przenoska w Lniskach (gm. 'ukowo)7,
Przysta" %eglarska nad Zbiornikiem Bielkowo (gm. Kolbudy),
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Przysta" kajakowa w Juszkowie - Centrum Rekreacji w Juszkowie (gm. Pruszcz Gda"ski)777,
Przysta" kajakowa w Straszynie (gm. Pruszcz Gda"ski)7,
Przysta" kajakowa na rzece Raduni przy Faktorii w Pruszczu Gda"skim (m. Pruszcz Gda"ski)7,
Przysta" kajakowa na terenie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gda"skim (m. Pruszcz Gda"ski)7,
przejd+ do planszy Istniej!ce, projektowane lub b"d!ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (7) zostay zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjno$ci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlakiem Raduni.
Inwestycja (77) zostaa zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora
ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich na lata 2007-2013 (O! priorytetowa 4. Zrównowaony
rozwój obszarów zalenych od rybactwa, w ramach dziaania 4.1. Rozwój obszarów zalenych od rybactwa)
w ramach Projektu Budowa stanicy w celu zwi!kszenia atrakcyjno"ci turystycznej w miejscowo"ci St!yca.
Inwestycje (***) zostay zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 (Dziaanie 8.1. Lokalny potencja# rozwojowy) w ramach Projektu Budowa
Centrum Rekreacji w Juszkowie.
Inwestycja (****) zostaa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 (Dziaanie 8.1. Lokalny potencja# rozwojowy, Poddziaanie 8.1.2 Lokalna
infrastruktura wspieraj$ca rozwój gospodarczy) w ramach Projektu Centrum Sportów Wodnych i Promocji
Regionu% na Z#otej Górze w Brodnicy Górnej.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Zagospodarowanie turystyczne rzeki Raduni jest zró!nicowane na poszczególnych odcinkach spawnych
i w ró!ny sposób dla ró!nych u!ytkowników. Zró!nicowana oferta jakociowa i u!ytkowa dotyczy
odcinka tzw. Kó#ka Jezior Radu&skich, gdzie u!ytkownicy kajaków maj# znaczn# ofert% przystani i miejsc
odpoczynku. Na kolejnych odcinkach rzecznych stopie& zagospodarowania jest zoptymalizowany,
zwa!ywszy na fakt, !e wyst%puj# na nich wy#czenia z ruchu (Rezerwat Jar rzeki Raduni oraz liczne
elektrownie wodne).
Rzeka nie w peni wykorzystuje naturalne walory do rozwoju !eglarstwa w górnym odcinku tzw. Kó#ku
Jezior Radu&skich. W zasadzie pojedyncze elementy infrastruktury !eglarskiej zwi#zane s#
z funkcjonuj#cymi o"rodkami wypoczynkowymi, ale nie zaspokajaj# one potrzeb !eglarzy. W znacznym
stopniu jest to zwi#zane z barierami !eglowno"ci, w tym w#skimi przesmykami mi%dzy poszczególnymi
jeziorami, istniej#c# zabudow# hydrotechniczn# czy mostami drogowymi.
Ocena potencja!u turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Odcinek szlakowy Kó#ko Jezior Radu&skich zawiera si% w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
i 4 zespoów przyrodniczo-krajobrazowych125: Rynny Radu&skiej, Obni!enia Chmiele&skiego, Rynny
Brodnicko-Kartuskiej i Rynny D#browsko-Ostrzyckiej. Zespoy przyrodniczo - krajobrazowe wyznaczono
w celu ochrony wyj#tkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania
jego warto"ci estetycznych. Z tego wzgl%du odcinek ten jest bardzo atrakcyjny dla turystyki, rekreacji
i krajoznawstwa, jednak ograniczony barierami hydrotechnicznymi i naturalnymi.

125
Rynna Radu&ska  obejmuje najwi%ksze jeziora Pojezierza Kaszubskiego o unikatowych walorach krajobrazowych, poo!ona
w gminach: Chmielno i St%!yca, Obni!enie Chmiele&skie  zespó jezior, przesmyków, pówyspów i zboczy rynien z warto"ciowym
krajobrazem, poo!ona w gminach Chmielno i Kartuzy, Rynna Brodnicko  Kartuska  rynna jeziorna stanowi#ca bram% wjazdow#
do Parku z harmonijnym krajobrazem rolno-le"nym, poo!ona w gminach Kartuzy i Somonino, Rynna D#browsko  Ostrzycka 
obejmuje ukad rynnowych jezior z mozaikow# struktur# u!ytkowania terenu o wybitnych walorach krajobrazowych, poo!ona
w gminach Kartuzy, Somonino i St%!yca.
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Drug# cz%"' rzeczna szlaku stanowi przeomowy odcinek rzeki, na którym rzeka pynie wartko w bardzo
g%bokiej, zalesionej dolinie. Pr%dko"' wody, bystrza oraz le!#ce w wodzie drzewa dodaj# dziko"ci temu
miejscu. Spadek rzeki w przeomie dochodzi do 5-6, co stanowi o jego skali trudnoci, dlatego te ten
odcinek jest kwalifikowany do kajakarstwa górskiego i osób o sporym dowiadczeniu.
Powysze uwarunkowania tworz! wyzwanie dla rozwini"cia moliwoci rozwoju eglarskiego produktu
turystycznego Kóka Jezior Raduskich oraz odpowiednej promocji górskiego odcinka rzek Raduni.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej!ce - planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Przystanek kajakowy w Przewozie (gm. Chmielno, nr karty 57),
Przystanek kajakowy przy Przystani eglarskiej Dulka nad Jeziorem Radu#skim Dolnym (gm.
Chmielno, nr karty 52),
Przystanek kajakowy nad jeziorem Bia%ym (gm. Chmielno, nr karty 50),
Przystanek kajakowy przy Orodku Wypoczynkowym Krefta (gm. Chmielno, nr 51),
Przysta# kajakowa nad jeziorem K%odno w Zaworach (gm. Chmielno, nr karty 53),
Przysta# eglarska Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Z%otej Górze w Brodnicy
Górnej (gm. Kartuzy, nr karty 201),
Przysta# kajakowa - budowa dwóch pomostów p%ywaj!cych podnosz!cych atrakcyjno& oraz
funkcjonalno& przystani kajakowej (gm. Kartuzy, nr karty 85 KS),
Przysta# i pole biwakowe w Rutkach (gm. 'ukowo, nr karty 291),
Przysta# kajakowa i przenoska w 'ukowie (gm. 'ukowo, nr karty 293),
Przysta# eglarska nad Zbiornikiem Bielkowo (gm. Kolbudy, nr karty 537),
Centrum Rekreacji w Juszkowie (gm. Pruszcz Gda#ski, nr karty 260).
Nowe obiekty:
Most zwodzony w ci!gu drogi wojewódzkiej nr 228 (gm. Chmielno/ St"yca, nr karty 745),
*luza i most zwodzony ko%o m%yna na rzece Radunia w miejscowoci Chmielonko (gm. Chmielno, nr
karty 746),
Most zwodzony w ci!gu drogi powiatowej w miejscowoci Zawory (gm. Chmielno, nr karty 747),
Przysta# eglarska przy Klubie Sportowym Damroka (gm. Chmielno, nr karty 228 KS),
Przysta# eglarska (gm. Chmielno, nr karty 137 KS),
Most zwodzony w ci!gu drogi wojewódzkiej nr 228 w miejscowoci R"boszewo (gm. Kartuzy, nr karty 748),
*luza i most zwodzony w miejscowoci Brodnica Dolna (gm. Kartuzy, nr karty 749),
Przysta# kajakowa w Kie%pinku (gm. Kartuzy, nr karty 1064),
Przenoska w Ostrzycach (gm. Somonino, nr karty 1063),
Przysta# kajakowa w +apinie (gm. Kolbudy, nr karty 734),
Przenoska przez elektrowni" w +apinie (gm. Kolbudy, nr karty 735),
Przenoska przez kana% w Kolbudach (gm. Kolbudy, nr karty 733),
przejd- do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi turystyki wodnej.
125

Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz!dkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako& wód,
wykszta%cenie odpowiednich kadr do obs%ugi i zarz!dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi!zanie cilejszej wspó%pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
p%ywania i eglowania,
poprawa jakoci oferty turystycznej obszaru wokó% Zespo%u Jezior Radu#skich,
promowanie Raduni jako atrakcyjnego szlaku kajakowego, w tym przygotowanie kampanii
informacyjno-edukacyjnych (m.in. poprzez spoty reklamowe  kino, radio, TV, Internet),
stworzenie oferty szlaku eglarskiego Kó%ko Radu#skie (pog%"bienie odcinków rzeki pomi"dzy jeziorami),
stworzenie sieci wypoyczalni sprz"tu wodnego, czarterowania jachtów (w tym dla turysty zagranicznego),
konieczno& organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiaj!cych przep%yw kajaków,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno& przedsezonowej (lipiec/sierpie#) odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek,
zadbanie i uporz!dkowanie terenów wokó% MEW.
Ryc. 11. Kompleks stanicy wodnej i amfiteatru nad jeziorem Brodno Wielkie (gm. Kartuzy)

"ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz#% II  obiekty.
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3.8. System rzeczny Redy
Ogólna charakterystyka zlewni
W zlewni rzeki Redy wody spywaj generalnie na
pónoc. Najwy!szy punkt zlewni poo!ony jest na
rzdnej 237,8 m n.p.m. Powierzchnia zlewni po profil
w Wejherowie wynosi 409,99 km 2. Tab. 64
przedstawia gówne dopywy Redy. Zlewnia jest
niesymetryczna - prawa strona zlewni jest trzykrotnie
wi"ksza od lewej. W rze#bie terenu wyró!nia si"
w zlewni Pradolina Redy-%eby, której dno na odcinku
38,5 km obni!a si" o 59 m, co daje &redni spadek
doliny ok. 1,53 .
Przepywy charakterystyczne Redy z wielolecia charakteryzuj si" wyrównanymi warto&ciami
&redniego i niskiego przepywu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przepywów wysokich (po
czerwcowym obni!eniu wzrost w lipcu). 'rednie miesi"czne przepywy wy!sze od &redniego
rocznego przepywu, na dwóch posterunkach na Redzie obserwowano w wieloleciu od listopada
do kwietnia w Wejherowie i Bolszewie (z kulminacj w marcu). Najni!sze wyst"puj od maja do
pa#dziernika (z minimum w sierpniu). W Zamostnem na Redzie byy to odpowiednio - wy!sze od
pa#dziernika do marca i ni!sze od kwietnia do wrze&nia.
Najwi"kszymi dopywami rzeki Redy s Bolszewka z Go&cicin oraz Zagórska Struga. Zagórska
Struga nie jest bezpo&rednim dopywem Redy, a wskutek licznych przeobra!e* stosunków
wodnych w dolnym biegu Redy oraz tworzenia wspólnego systemu deltowego, jej zlewnia uznana
zostaa jako element systemu rzecznego Redy 126.
Tab. 64. Gówne dopywy Redy

#ródo

Miejsce uj"cia do Redy

Dugo"# cieku *km)

Powierzchnia
zlewni (km2)

Bolszewka

na pd. od miejsc.
Lewino

Bolszewo- rz. Reda

32,62

115,4

Go&cicina

Jez. Wycztok

Go&cicino - rz. Bolszewka

33,52

109,9

na pd. od miejsc.
Nowy Dwór
Wejherowski

pon. Wejherowa - rz. Reda

12,73

23,4

Jez. Marchowo

ok. Mostów - Zatoka Pucka

28,68

144,5

Nazwa

Cedron
Zagórska Struga

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa
pomorskiego dla potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.
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J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotyczca charakterystyki uwarunkowa* hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda*sk
2013.
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Jednolite cz$"ci wód powierzchniowych127
Poni!sze tabele przedstawiaj jednolite cz"&ci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
poo!one w granicach zlewni rzeki Redy.
Tab. 65. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Redy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW20001747839

Reda do Bolszewki

2

PLRW200017478489

Go&cicina z Jez. Otal!yno i Wysokie

3

PLRW20001947849

Bolszewka od Strugi Z"blewskiej do uj&cia

4

PLRW20001947891

Reda od Bolszewki do dop. z polderu Rekowo

5

PLRW20001747844

Bolszewka do Strugi Z"blewskiej ze Strug Z"blewsk i z Jez. Lewinko

6

PLRW2000174786

Cedron

7

PLRW20002247899

Reda od dop. z polderu Rekowo do uj&cia

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 66. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Redy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW21058

Jez. Otal!yno

2

PLLW21055

Jez. Stare Orle

3

PLLW21059

Jez. Wysokie

4

PLLW21057

Jez. Lewinko

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego znaczenie ma rzeka Reda.

127
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (cznie z ochron &rodowiska) w my&l polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow
Dyrektyw Wodn. Jednolita cz"&+ wód jest poj"ciem. obejmujcym zarówno zbiorniki wód stojcych, jak i cieki, a tak!e
przybrze!ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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3.8.1. Reda
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Obszar #ródliskowy rzeki Redy znajduje si" w okolicach
Strzebielina Morskiego w rejonie u!ytku ekologicznego
 -ródliska Redy (gm. %"czyce). Wypywajce
z tamtejszych
mokrade
strumyki,
cz
si"
w pocztkowo niewielk rzeczk" dajc pocztek
Redzie. Rzeka przepywa przez dwa mezoregiony:
Pradoliny Redy i %eby oraz Pobrze!e Kaszubskie, które
pokonujc uchodzi do wód Zatoki Puckiej w rejonie
miejscowo&ci Rewa.
Szlak Redy jest bardzo zmienny i niezwykle ró!norodny pod ktem krajobrazu. Pocztkowo jest wska,
ale niebywale malownicza. Wije si" w&ród malowniczych pól i k szerok pradolin, przez jeden
z najcenniejszych w województwie Obszarów Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-%eby u stóp
Wysoczyzny /arnowieckiej i Pojezierza Kaszubskiego. Po nabraniu wody, ju! jako znacznie szersza
rzeka przedziera si" przez tajemnicze lasy Puszczy Dar!lubskiej. Niewtpliwie to najtrudniejszy odcinek
miejscami rwcej rzeki i setek meandrów. Dalej rzeka biegnie na pónoc od Wejherowa, w pa&mie przez
tereny na skraju Puszczy Dar!lubskiej. Warto zaznaczy+, dopywy Redy - Bolszewka oraz jej dopyw
Go&cicina - zwane s strumieniami pstrgowymi (s na nich hodowle pstrgów t"czowych). Rzeka
poni!ej Wejherowa osiga szeroko&+ 10 metrów, jest cz"&ciowo uregulowana, ale i cz"&ciowo dzika.
W niektórych odcinkach szczególnie powy!ej Redy, jest wolna, g"boka, a w nurcie znajduj si"
powalone drzewa i doki dochodzce do kilku metrów g"boko&ci. Rzeka w dolnym odcinku przepywa
przez rozleg dolin" z podmokymi kami zwanymi Mostowymi Botami. Odcinek rzeki od jazu w
Ciechocinie do mostu na drodze Mrzezino-Kazimierz (7 km) jest uregulowany i pynie obwaowanym
kanaem, tu jej g"boko&+ si"ga 1,5 m. Wzdu! brzegów umocnionych rz"dami koków rozcigaj si"
pasy podwodnej ro&linno&ci. G"boko&+ tylko w niewielu miejscach przekracza metr. Przyuj&ciowy
odcinek Redy znajduje si" na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Tab. 67. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Redy
Dugo"# *km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Zamostne - Zatoka Pucka
(Mrzezino)

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

36

0

27

odcinków
atwych

9

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

3

2

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Turystyczne u%ytkowanie rzeki i jezior przepywowych128
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
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Informacje nie oznaczaj!, "e wymienione sposoby u"ytkowania wyst#puj! na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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Jako wód
Bazuj!c na najnowszych wynikach monitoringu operacyjnego wód rzecznych ustalono, "e JCWP z rzek!
Red! charakteryzoway si# umiarkowanym potencjaem ekologicznym, stanem chemicznym poni"ej
dobrego, za wyj!tkiem JCWP Reda od Bolszewki do dop. z polderu Rekowo. Stan ogólny oceniono jako zy.
Ocen# stanu JCWP z rzek! Red! zamieszczono w tabeli poni"ej.

Stan/potencja#
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2017

III

II

poni"ej
dobrego

II

III

poni"ej
dobrego

zy

Reda od Bolszewki do dop.
z polderu Rekowo

PLRW20001947891

2016

III

II

II

II

III

dobry

zy

Reda od dop. z polderu
Rekowo do uj%cia

PLRW20002247899

2017

II

II

poni"ej
dobrego

II

III

poni"ej
dobrego

zy

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

PLRW20001747839

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Reda do Bolszewki

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Kod JCWP

Rok bada"

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Tab. 68. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych Redy

!ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016, 2017. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie129
Na rzece Redzie znajduj! si#:
2 jazy do pi#trzenia w gminie Wejherowo (1 szt.) oraz mie%cie Reda,
1 MEW w Wejherowie,
12 mostów drogowych, w tym w gminach: Wejherowo (3 szt.), Puck (1 szt.) oraz w miastach
Wejherowo (4 szt.) i Reda (4 szt.),
2 mostów kolejowych, w tym w gminach Wejherowo (1 szt., linia kolejowa nr 230) oraz w Redzie (1
szt., linia kolejowa nr 213),
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie.
Powy"sze budowle nie stanowi! uci!&liwo%ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania130
niskie stany wód w górnym odcinku,
odcinkowa niedro&no%' rzeki wynikaj!ca z wiatroomów i powalonych drzew - miejscami na skutek
intensywnego podmywania brzegów dochodzio do zwalania/powalania nadbrze&nych drzew w nurt
wody,
niedost#pno%' brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.

129

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urz!d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
130
Informacje oznaczaj!, &e wymienione ograniczenia i bariery wyst#puj! na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Istniej%ce, projektowane lub b!d%ce w trakcie realizacji131 obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta kajakowa nad jeziorem Orle (gm. Wejherowo, w trakcie realizacji)*,
Przysta kajakowa wraz z miejscami do rekreacji przy remizie OSP Orle (gm. Wejherowo, w trakcie
realizacji)**,
Przysta kajakowa w Bolszewie (gm. Wejherowo, w trakcie realizacji)*,
Przysta Flisaka w Bolszewie (gm. Wejherowo, w trakcie realizacji)*,
Przysta kajakowa (ul. Ofiar Pia!nicy) w Wejherowie (m. Wejherowo, w trakcie realizacji)*,
Miejsce rekreacji, plac zabaw dla dzieci, miejsce na organizacj ogniska (m. Wejherowo),
Przysta kajakowa w Redzie (m. Reda, w trakcie realizacji)*,
Przysta kajakowa w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie (m. Reda, w trakcie realizacji)*,
Przenoska przy hodowli ryb na rzece Redzie (m. Reda, w trakcie realizacji)*,
Przysta kocowa na rzece Reda w miejscowo!ci Mo!cie B"ota (gm. Puck, w trakcie realizacji)*,
przejd! do planszy Istniej#ce, projektowane lub b$d#ce w trakcie realizacji obiekty obs"ugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zosta"y lub zostan# zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia"anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno!ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektów: %Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Pónocy. Rzeka Reda Miasto Wejherowo", "Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Pónocy. Rzeka Reda - Gmina Wejherowo",
"Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Pónocy. Rzeka Reda - Miasto Reda", "Pomorskie Szlaki
Kajakowe- Meandry Pónocy. Rzeka Reda - Gmina Puck.
Inwestycja (**) zostaa lub zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa%ony rozwój
sektora rybo"ówstwa i nadbrze%nych obszarów rybackich na lata 2007-2013 (O& priorytetowa
4. Zrównowa%ony rozwój obszarów zale%nych od rybactwa, w ramach dziaania 4.1. Rozwój obszarów
zale%nych od rybactwa) w ramach Projektu Budowa miejsc rekreacji wraz z przystaniami w miejscowociach
Orle i Warszkowo.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Redy nale!y oceni" na redni. Inwestycje, które zosta%y
lub zostan zrealizowane w znacznym stopniu wype%niaj potrzeby u!ytkowników szlaku turystycznego
Redy. Wskazane jest jednak uzupe%nienie miejsc obs%ugi turystów o dodatkowe elementy ma%ej
architektury (wiaty, %awosto%y, kosze na odpady). Z uwagi na po%o!enie rzeki w obszarze aglomeracji
wskazane jest doposa!enie miejsc obs%ugi turystyki wodnej o elementy s%u!ce turystyce rowerowej.
Poprawa atrakcyjnoci turystycznej szlaku wymaga uzupe%nienia szlaku o dodatkowe miejsca obs%ugi
turystów w górnym odcinku rzeki. W przypadku zwikszonego zainteresowania organizacj sp%ywów na
szlaku Redy wskazane mo!e by" doposa!enie istniejcych miejsc obs%ugi turystów (np. elementy ma%ej
architektury) bez koniecznoci dogszczania nowych lokalizacji.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Ze wzgldu na zasoby i walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, szlak wodny Redy charakteryzuje
si wysokim potencja%em turystycznym. Z uwagi na stopie* trudnoci szlaku na odcinku górnym
wskazana jest do u!ytkowania przez dowiadczonych kajakarzy. Na pozosta%ych odcinkach jest rednio
trudna i mo!e by" oferowana jako weekendowy szlak turystyczny dla rodzin z dzie"mi.
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Obiekty projektowane lub bdce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.
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Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nowe obiekty:
Przysta* kajakowa nad rzek Red w miejscowoci Zamostne (gm. Wejherowo, nr karty 956),
Przenoska w miejscowoci Kniewo (gm. Wejherowo, nr karty 1065),
Przenoska w Wejherowie  cementownia (m. Wejherowo, nr karty 1066),
Przysta* kajakowa przy placu zabaw przy osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie (m. Wejherowo, nr
karty 978),
przejd+ do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako" wód,
wykszta%cenie odpowiednich kadr do obs%ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie cilejszej wspó%pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
p%ywania i !eglowania,
przygotowanie oferty i promocji turystycznych jednodniowych sp%ywów kajakowych na odcinkach
rzek Przymorza, jako dodatkowej oferty turystycznej strefy przybrze!nej,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno" organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo!liwiajcych przep%yw kajaków.
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3.9. System rzeczny Supi
Ogólna charakterystyka zlewni
Generalny kierunek odprowadzania nadwy!ek wodnych
w zlewni S%upi odbywa si na zachód. Tab. 69
przedstawia g%ówne dop%ywy S%upi, z kolei
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Tab. 70. Najwiksze jeziora w zlewni S%upi. Zlewnia charakteryzuje si w przybli!eniu po%udnikowym
rozcigniciem (wyd%u!enie z po%udniowego-wschodu ku pó%nocnemu-zachodowi). S%upia bierze
pocztek na Pojezierzu Wschodniopomorskim, przep%ywa przez Pobrze!e S%owi*skie. Przecina
Pojezierze Kaszubskie, Równin Charzykowsk (na krótkim odcinku), Pojezierze Bytowskie, Wysoczyzn
Polanowsk, Równin S%upsk i uchodzi do morza na Wybrze!u S%owi*skim, w Ustce. Obszar zlewni
S%upi charakteryzuje si zró!nicowanym ukszta%towaniem terenu, deniwelacje dochodz tutaj a! do
ponad 267 m. Górna, wysoczyznowa cz" zlewni cechuje si du! rytmik rze+by oraz du!ymi ró!nicami
wysokoci wzgldnych, wystpowaniem ró!nej wielkoci niewielkich zag%bie*, których zlewnie tworz
obszary bezodp%ywowe. W czci dolnej zlewni rze+ba jest bardziej monotonna, nie wystpuj ju! tak
du!e deniwelacje. Najwyra+niej w rze+bie dorzecza S%upi zaznacza si jej dolina, opadajca
z po%udniowego-wschodu ku pó%nocnemu-zachodowi.
Przep%ywy charakterystyczne S%upi z wielolecia cechuj si wyrównanymi wartociami redniego
i niskiego przep%ywu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przep%ywów wysokich. Zmienno"
sezonowa charakteryzuje si wy!szymi przep%ywami w pó%roczu zimowym (zw%aszcza luty-kwiecie*),
a najni!szymi w miesicach letnich (szczególnie czerwiec-sierpie*). Maksymalne rednie miesiczne
przep%ywy i stany wody wystpuj na S%upi w marcu, a najni!sze w sierpniu (Bogdanowicz 2005).
W zlewni S%upi wystpuj ni!ówki letnie (czerwiec, lipiec), wezbrania zwizane s z roztopami i wystpuj
w lutym i marcu.132
Tab. 69. Gówne dopywy Supi
Nazwa
Krpa
Bytowa
Kamienica
Brodek
Skotawa

#ródo

Miejsce uj$cia do Supi

Dugo cieku (km)

Powierzchnia
zlewni (km2)

ok. wsi !"kie

Soszyca

14,54

39,28

na wschód od wsi
Ugoszcz
Jez. Kamieniczno - na
p#d. od wsi Gli%no
na p#d. od wsi
Barnowo
na p#d. od Jez.
Skotawskiego

na wschód od wsi Ugoszcz

27,74

190,33

na wsch. od wsi Barnowo

30,38

179,07

ok. wybudowa& Konaradowo 1

13,09

40,14

na p#d. od wsi Skarszów Dolny

48,93

271,99

Kwacza

na p#n. od Konczewa

na wsch. od wsi Zaj"czkowo

21,02

102,45

Gnilna

na p#d.-wsch. od wsi
Wrze%cie

na p#n. od wsi Bydlino

12,67

65,2

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

132
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz"ca charakterystyki uwarunkowa& hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda&sk
2013.
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Tab. 70. Najwiksze jeziora w zlewni Supi
Lp.

Nazwa jeziora

Pow.
[ha]

Poj.
[tys. m3]

Gb.max.
[ha]

Gb.$r.
[m]

1

Gowidli&skie

392,90

30391,00

26,90

7,60

2

Mausz

386,40

49550,50

45,00

12,80

3

'ukowskie ('ukówko)

127,70

2500,00

5,70

2,00

4

Wgorzyno

124,20

6189,60

14,00

5,00

5

Kamieniczno

120,70

11633,20

23,20

9,60

6

G#bokie

107,50

12348,00

31,20

11,50

7

Jele&

88,90

8461,10

33,20

9,50

8

Skotawsko Wielkie

80,00

3278,00

8,70

4,10

9

Mausz Ma#y

73,30

4306,30

15,80

5,80

10

Boruja Du*a

65,10

3335,10

10,30

5,10

11

Glinowskie

59,00

3127,00

25,80

5,30

12

Chotkowskie

56,70

3058,50

10,30

5,40

13

Madrzechowskie

52,40

1279,00

4,80

2,40

14

Cechy&skie Ma#e

48,40

4148,20

19,70

8,50

15

Niezabyszewskie

48,40

1294,50

5,30

2,70

16

Cechy&skie Wielkie

45,60

2044,30

13,30

4,50

17

Du*e (Borzytuchomskie)

45,10

490,20

1,90

1,10

18

Stropno

42,40

2544,00

23,10

6,00

19

Trzebisz (Trzebie&, No*yno)

36,00

1074,10

4,40

3,00

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

Jednolite cz$ci wód powierzchniowych133
Poni*sze tabele przedstawiaj" jednolite cz%ci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
po#o*one w granicach zlewni rzeki S#upi.
Tab. 71. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Supi
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW2000254721739

S#upia do wyp#. z Jez. 'ukówko

2

PLRW20001747229

Bytowa z Jez. M"drzechowskiego, Boruja Du*a

3

PLRW20002347266

Skotawa z Jez. Skotawsko Wlk. do Granicznej bez Male&ca

4

PLRW20001947297

S#upia od Kamie&ca do Otocznicy

5

PLRW200017472789

Kwacza

6

PLRW200017472449

Kamienica z Jez. Kamieniczno do Pole%nicy z Pole%nic"

7

PLRW20001747289

Gla+na

8

PLRW20001947255

S#upia od dop#. z Jez. G#bokiegodo wp#ywu do Jez. Zalewy

133
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (#"cznie z ochron" %rodowiska) w my%l polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow"
Dyrektyw" Wodn". Jednolita cz%- wód jest pojciem. obejmuj"cym zarówno zbiorniki wód stoj"cych, jak i cieki, a tak*e
przybrze*ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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9

PLRW200023472469

Kamionka z jez. Chotkowskim

10

PLRW20001947291

S#upia od wyp#. ze zbiornika Krzynia do Kamie&ca

11

PLRW200017472949

Gnilna

12

PLRW20001947269

Skotawa od Granicznej do uj%cia

13

PLRW200020472191

S#upia od wyp#. z Jez. 'ukówko do oddziel. kana#u do Jez. G#bokiego

14

PLRW200017472649

Maleniec

15

PLRW2000174725722

Brodek

16

PLRW20001747218

Krpa

17

PLRW200017472689

Kar*niczka

18

PLRW20002047249

Kamienica od Pole%nicy do uj%cia

19

PLRW20000472579

S#upia od wp#ywu do jez. Zalewy do wyp#ywu ze zb. Krzynia

20

PLRW20001747272

Kamienna

21

PLRW20001847252

Dop#yw z jez. G#bokiego

22

PLRW200017472936

Strza#ka

23

PLRW20001747292

Kamieniec

24

PLRW20001747274

'elkowa Woda

25

PLRW20001747276

Strumyk

26

PLRW20002247299

S#upia od Otocznicy do uj%cia

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 72. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Supi
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW20967

Jez. Mausz

2

PLLW20956

Jez. Gowidli&skie

3

PLLW20962

Jez. Wgorzyno

4

PLLW20972

Jez. 'ukówko

5

PLLW20994

Jez. Kamieniczno

6

PLLW20980

Jez. G#bokie

7

PLLW20991

Jez. Jele&

8

PLLW40066

Zb. Krzynia

9

PLLW20968

Jez. Ma#y Mausz

10

PLLW21000

Jez. Skotawsko Wielkie

11

PLLW20987

Jez. Boruja Du*a

12

PLLW20970

Jez. Glinno

13

PLLW20997

Jez. Chotkowskie

14

PLLW20982

Jez. M"drzechowskie

15

PLLW40104

Zb. Konradowo (Strzegomino)

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego znaczenie ma Bytowa i Kamienica. Z kolei bior"c
pod uwag potencja# turystyczny najwikszego dop#ywu S#upi nale*y tu wymieni- Skotaw, która
uchodzi prawobrze*nie na jej oko#o 54 km.
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3.9.1. Bytowa
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Bytowa stanowi lewy dop#yw S#upi, o d#ugo%ci zaledwie
27,7 km. P#ynie przez pó#nocno-wschodni fragment
Równiny Charzykowskiej oraz przecina wschodni" cz%obszaru Pojezierza Bytowskiego. /ród#a rzeki znajduj"
si na po#udniowy-wschód od Ugoszczy (w okolicach
Rabacina). W górnym przep#ywie bieg rzeki prowadzi
przez Jezioro Gromadzkie, M"drzechowskie i Bytów.
Dolny odcinek przebiegu rzeki jest odcinkiem le%nym
przebiegaj"cym przez po#acie objte Parkiem
Krajobrazowym 0Dolina S#upi0. Odcinek uj%ciowy od koryta Starej S#upi do uj%cia nieopodal jeziora
G#bokiego stanowi zalew zwany Cich" Wod"134.
Rzeka Bytowa jest szlakiem sp#awnym od miasta Bytów, tutaj znajduje si pocz"tek sp#ywu, który ma
d#ugo%- ok. 22,1 km. Jest to szlak stosunkowo #atwy, dotychczas w niewielkim stopniu
zagospodarowany wzd#u* brzegów. Pocz"tkowy etap wiedzie przez tereny #"ki, nastpnie rzeka p#ynie
przez obszary le%ne, gdzie wystpuj" liczne bystrza i progi wodne. W dolnym odcinku woda by wa
stoj"ca. Etap rzeczny ko&czy si otwarciem Zalewu Rzeki Bytowy Cicha Woda. Powsta# on na
pocz"tku ubieg#ego wieku i wchodzi w sk#ad infrastruktury hydrotechnicznej rzeki S#upi. W miejscu
tym bieg#o stare koryto S#upi #"cz"c si z rzek" Kamienic". Szlak sp#ywu Bytow" wpada do S#upi
ko&cz"c swój bieg w jeziorze G#bokim.
Tab. 73. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Bytowy
Dugo$" (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Bytów  Jez. G#bokie

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
$rednio
trudnych

odcinków
atwych

22

0

0

22

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Turystyczne u#ytkowanie rzeki135
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako wód
W oparciu o dost!pne oceny wyników monitoringu operacyjnego wód rzecznych stwierdzono, "e
wody JCWP z Bytow# charakteryzoway si! umiarkowanym potencjaem ekologicznym.
O zaliczeniu do umiarkowanego potencjau ekologicznego przes#dziy elementy fizykochemiczne.
W efekcie jej stan ogólny oceniono jako zy. Ocen! stanu JCWP z rzek# Bytow# zamieszczono
w tabeli poni"ej.

134
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz#ca charakterystyki uwarunkowa% hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda%sk 2013.
135
Informacje nie oznaczaj#, "e wymienione sposoby u"ytkowania wyst!puj# na caym odcinku rzeki.

137

-

Stan JCWP

poni"ej
dobrego

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

I

Stan/potencja#
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

II

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

2016

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Rok bada"

PLRW20001747229

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Kod JCWP

Nazwa JCWP

Bytowa z jez.
M!drzechowskie, Boruja
Du"a

Klasa elementów
biologicznych

Tab. 74. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych Bytowy

III

-

zy

!ród"o: Raport o stanie #rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016. Inspekcja Ochrony $rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony $rodowiska, Biblioteka Monitoringu $rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie136
Na rzece Bytowa znajduje si!:
2 progi pi!trz#ce w Bytowie oraz w M#drzechowie (gm. Studzience),
6 jazów, w tym 2 w M#drzechowie (gm. Studzienice), 3 w Bytowie, 1 w Osiekach (gm. Borzytuchom),
7 mostów drogowych, w tym w gminach: Borzytuchom (3 szt.) oraz Bytów (4 szt.),
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powy"sze budowle nie stanowi# uci#"liwo'ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania137
niskie stany wód w górnym odcinku,
niedost!pno'* brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniej%ce obiekty obs#ugi turystyki wodnej
Na rzece brak obiektów obs ugi!turystyki!wodnej.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Na! rzece! Bytowie! brak! infrastruktury! obs ugi! turystyki! wodnej.! Rzeka! Bytowa! to! szlak! krótki,! a! brak!
zagospodarowania! turystycznego! okolic! rzeki! wynika! z! faktu,! ze! jest! ona! rzadko! ucz"szczana.! Jednak!
z uwagi!na!malowniczo#%!szlaku!wskazane!jest!utworzenie!miejsca!pocz&tkowego!sp ywu!w!Bytowie!oraz!
miejsca!po#redniego!przed!jej!uj#ciem!do!S upi.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak! Bytowy! nie! jest! uci&liwy,! przeszkody! s&! atwe! do! omini"cia,! a! przenoski! sporadyczne! - przy
zwalonych! drzewach.! Atrakcyjno#%! szlaku! wynika! z! dzikiej! przyrody! otaczaj&cej! rzek",! odleg o#ci od
zabudowa(!i!ciszy.!Mimo!braku!infrastruktury!turystycznej!wysoki!potencja !turystyczny!szlaku!wynika!
w a#nie z! dziko#ci! i! malowniczo#ci! obszaru,! przez! który! przep ywa! rzeka! oraz! atwo#ci! szlaku,! który!
nadaje!si"!take!dla!pocz&tkuj&cych!kajakarzy.
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Baza!danych!obiektów!topograficznych!)BDOT10k*,!G ówny!Urz&d!Geodezji!i!Kartografii,!
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
137
Informacje!oznaczaj&,!e!wymienione!ograniczenia!i!bariery!wyst"puj&!na!rzece,!bez!wskazania!konkretnego!odcinka.
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Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nowe obiekty:
- Przysta(!kajakowa!i!miejsce!pocz&tkowe!sp ywów!Bytow&!w!Bytowie!)gm.!Bytów,!nr!karty!296*,
- Przysta(!kajakowa!)gm.!Bytów,!nr!karty!37!KS),
- Przysta(!kajakowa!przy!drodze!Gostkowo!- Osieki na rzece Bytowa!)gm.!Bytów/gm.!Borzytuchom,!nr!
karty 989),
przejd+!do!planszy!Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz&dkowanie! gospodarki wodno-#ciekowej! w! ramach! aglomeracji! #ciekowych! oraz! regularna
kontrola odbioru!#cieków!bytowych!i!szczelno#ci!zbiorników,
podnoszenie! #wiadomo#ci! rolników! w! zakresie! skutków! stosowania! #rodków! ochrony! ro#lin!
i nawozów!na!jako#%!wód,
wykszta cenie!odpowiednich!kadr!do!obs ugi!i!zarz&dzania!ruchem!turystyki!wodnej,
nawi&zanie! #ci#lejszej! wspó pracy! z! organizacjami! i! podmiotami! gospodarczymi! zainteresowanymi!
rozwojem aktywnych form turystyki,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno#%! organizacji! przedsezonowych! objazdów! szlaków! w! celu! wykonania! odpowiednich!
przecinek!udraniaj&cych!szlak!kajakowy.
Ryc. 12. Przysta# kajakowa nad Jeziorem W$gorzyno w Sul$czynie (gm. Sul$czyno)

"ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz#% II  obiekty.
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3.9.2. Kamienica
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Kamienica,! wyp ywa! z! jeziora! Kamieniczno na
Pojezierzu Bytowskim,! w! pobliu! miejscowo#ci! Gli#no.
W! swym! górnym! biegu! rzeka! z! jeziora! Kamieniczno!
wp ywa! w malowniczy! jar! )o! charakterze! podgórskim*,!
z licznymi zakolami. Dolny odcinek przebiegu rzeki jest
odcinkiem!le#nym.!Nurt!rzeki!w!górnym!biegu!jest!do#%!
wartki, z licznymi! konarami! drzew! oraz! z! wystaj&cymi!
z wody kamieniami.! Dopiero! od! Kamie(ca! rozpoczyna!
si"! atwiejszy! nieco! odcinek.! Szlak,! o! d ugo#ci! 42! km,!
rozpoczyna si w Tuchomiu i przeznaczony dla wprawnych kajakarzy. Rzeka ma bystry nurt, jest w!ska,
p"ytka z kamienistym dnem, licznymi przeszkód. Wymaga umiejtno#ci, siy i wytrwao#ci,
przeznaczony jest dla do#wiadczonych kajakarzy.
Tab. 75. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Kamienicy
Dugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

szlaku

Tuchomie  EW Ga"%nia Ma"a

33

odcinków
trudnych

odcinków
rednio
trudnych

odcinków
atwych

33

0

0

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

4

3

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Turystyczne u!ytkowanie rzeki i jezior przepywowych138
kajakarstwo,
amatorski po"ów ryb.
Jako wód
Bazuj!c na wynikach monitoringu operacyjnego wód rzecznych ustalono, &e JCWP z rzek! Kamienic!
charakteryzowa"a si umiarkowanym potencja"em ekologicznym. Ogólny stan oceniono jako z"y.
Ocen stanu JCWP z rzek! Kamienic! zamieszczono w tabeli poni&ej.

-

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)
-

Stan JCWP

-

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

III

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

2017

Klasa elementów
hydromorfologicznych

PLRW20002047249

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Kamienica od Polenicy do ujcia

Kod JCWP

Rok bada&

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Tab. 76. Ocena stanu jednolitej cz"ci wód powierzchniowych Kamienicy

III

poni&ej
dobrego

z"y

ródo: Raport o stanie "rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.
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Informacje nie oznaczaj!, &e wymienione sposoby u&ytkowania wystpuj! na ca"ym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przep"ywa.
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Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie139
Na rzece Kamienicy znajduj! si:
4 jazy do nawodnie' rolniczych i stawów rybnych w Baranowcu (gm. Ko"czyg"owy), Barnowie (gm.
Ko"czyg"owy), Kamie'czynie (gm. Ko"czyg"owy) oraz Ciemnie (gm. Tuchomie),
2 EW, w tym 1 EW Ciemino M"yn Gociniec, (gm. Tuchomie) oraz 1 EW Kamie'czynie w Barnowcu
(gm. Ko"czyg"owy),
9 mostów drogowych, w tym w gminach: Ko"czyg"owy (3 szt.) oraz Tuchomie (6 szt.),
1 most kolejowy (linia kolejowa nr 212) w gminie Borzytuchom,
przejd% do planszy Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie.
Powy&sze budowle nie stanowi! uci!&liwoci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania140
niskie stany wód w górnym odcinku,
lokalnie odcinki zarastaj! np. w Tuchomiu,
odcinkowa niedro&no* rzeki wynikaj!ca z wiatro"omów i powalonych drzew - miejscami na skutek
intensywnego podmywania brzegów dochodzio do zwalania/powalania nadbrze"nych drzew w nurt
wody,
niedost#pno%& brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta' kajakowa i miejsce pocz(tkowe sp!ywów w Tuchomiu )gm. Tuchomie*+,
Przysta' kajakowa M!yn Modrzejewo (gm. Tuchomie)*,
Przysta' kajakowa - Izba Regionalna w Modrzejewie (gm. Tuchomie),
Przysta' kajakowa i punkt etapowy w Kamie'cu )gm. Ko!czyg!owy*+,
przejd- do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlak Górnej Supi.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Kamienicy nale"y oceni& na dobry. W ostatnim
czasie na szlaku, dotychczas niezagospodarowanym dla potrzeb obs!ugi ruchu turystycznego,
pojawi!y si# miejsca obs!ugi turystyki wodnej. W przypadku zwi#kszonego zainteresowania
organizacj( sp!ywów na szlaku Kamienicy wskazane mo"e by& doposa"enie istniej(cych miejsc
obs!ugi turystów )np. elementy ma!ej architektury* bez konieczno%ci dog#szczania nowych
lokalizacji.

139

Baza danych obiektów topograficznych )BDOT10k*, G!ówny Urz(d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
140
Informacje oznaczaj(, "e wymienione ograniczenia i bariery wyst#puj( na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak jest uci("liwy. Pocz(tkowo rzeka jest w(ska oraz p!ytka )niesp!awna*, za Tuchomiem staje si#
wartka, wyst#puj( na niej liczne kamienie, powalone drzewa, g!azy oraz kamieniste dno. Rzeka jest
przeznaczona do u"ytkowania przez do%wiadczonych kajakarzy.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej

Przenoska przy jazie kana!u elektrowni mi#dzy Przyborzem i Kamie'cem )gm. Ko!czyg!owy, nr
karty 107)*,


Przenoska przy pstr(garni w Kamie'cu )gm. Ko!czyg!owy, nr karty 109)*,

Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz(dkowanie gospodarki wodno-%ciekowej w ramach aglomeracji %ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru %cieków bytowych i szczelno%ci zbiorników,
podnoszenie %wiadomo%ci rolników w zakresie skutków stosowania %rodków ochrony ro%lin
i nawozów na jako%& wód,
wykszta!cenie odpowiednich kadr do obs!ugi i zarz(dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi(zanie %ci%lejszej wspó!pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
uruchomienie produktów/wydarze'/programów wyd!u"aj(cych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgl#dnieniem turystyki weekendowe,
bie"(ce utrzymanie infrastruktury dot. turystyki wodnej )remonty, naprawy, koszenie, sprz(tanie,
prace piel#gnacyjne )ga!#zie, krzewy*, cykliczne opró"nianie koszy na %mieci, toalet przeno%nych
a tak"e
coroczny przedsezonowy przegl(d oznakowania i stanu urz(dze' i elementów wyposa"enia
obiektów.
likwidacja nielegalnych niskich mostków i k!adek lub ich legalizacja wraz z przebudow( umo"liwiaj(c(
przep!yw kajaków,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno%& organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo"liwiaj(cych przep!yw kajaków,
konieczno%& przedsezonowej )lipiec/sierpie'* odcinkowej wycinki bujnej ro%linno%ci w korytach rzek,
uwaga" w dolnym biegu Kamienicy rosn( obj#te ochron( ro%liny: w!osienniczniki,
zadbanie i uporz(dkowanie terenów wokó! MEW.
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3.9.3. Supia
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Rzeka S!upia )ciek I rz#du*, ma swoje -ród!a na
wysoczy-nie morenowej, na rz#dnej 204 m n.p.m,
a uchodzi do Morza Ba!tyckiego w Ustce. Ca!kowita
d!ugo%ci rzeki wynosi 152,42 km. Rzeka S!upia wyp!ywa
z torfowisk na Pojezierzu Kaszubskim ko!o
Sierakowskiej Huty i w swym -ród!owym biegu p!ynie
w(sk( dolin( ze stromymi zboczami, po kilku
kilometrach zaczyna przep!ywa& przez szereg jezior.
W %rodkowym biegu rzeka praktycznie ca!y czas p!ynie
w%ród lasów i na tym odcinku przyjmuje swoje najwi#ksze dop!ywy oraz przep!ywa przez dwa sztuczne
zbiorniki wodne: Konradowo oraz Krzynia. 3rodkowy bieg rzeki charakteryzuje si# naprzemianleg!ym
wyst#powaniem odcinków prze!omowych oraz odcinków basenowych, w odcinkach basenowych
nierzadko wyst#puj( jeziora )np.: Jezioro G!#bokie*. Poni"ej S!upska rzeka p!ynie w relatywnie
szerokiej i paskiej dolinie i mocno meandruje na skutek mniejszych spadków. Ostatni odcinek rzeki to
uregulowany odcinek w s!siedztwie portu w"glowego oraz rybackiego 141.
Na 62 kilometrowym odcinku z Sul"czyna do Ga"#ni Maej w regulaminach GOK  PTTK widnieje ona
w wykazie górskich szlaków kajakowych. Czynnikiem uatrakcyjniaj!cym szlak s! hydrotechniczne
zabytkowe budowle kilku elektrowni wybudowanych w latach 1898-1926 oraz zwi!zanych z nimi
sztolni, kanaów, zapór ziemnych, odmulników, syfonów. Powoduje to konieczno%& przenoszenia lub
nawet przewo'enia kajaków, czasami na znaczne odlego%ci. Niedogodno%ci te kompensuje mo'liwo%&
ogl!dania unikalnego w skali Europy systemu energetycznego.
Tab. 77. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Supi
Dugo$" (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Gowidlino  Ustka - Morze
Batyckie*

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
$rednio
trudnych

odcinków
atwych

133

2

91

28

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

8

7

*w tym 12 km przewózki kajaków  odcinki wy!"czone ze sp!ywów kajakowych
#ród!o: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda$sk 2017.

Turystyczne u#ytkowanie rzeki i jezior przepywowych142
kajakarstwo,
'eglarstwo (m.in. jez. G"bokie, zb. Krzynia),
amatorski poów ryb.

141

J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa) hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda)sk 2013.
142
Informacje nie oznaczaj!, 'e wymienione sposoby u'ytkowania wyst"puj! na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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Jako!" wód
W ramach oceny wyników monitoringu operacyjnego stwierdzono, 'e stan/potencja ekologiczny
badanych JCWP z rzek! Supi! osi!gn! poziom dobry lub umiarkowany. O zaliczeniu dwóch JCWP
do umiarkowanego potencjau ekologicznego przes!dziy elementy fizykochemiczn e oraz ocena
elementów biologicznych. Stan ogólny analizowanych odcinków rzeki oceniono jako zy. Stan
chemiczny JCWP obj"tych monitoringiem oceniony zosta jako poni'ej dobrego.
Ocen" stanu JCWP z rzek! Supi! zamieszczono w tabeli poni'ej.

Stan/potencja!
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2016

II

I

PSD

II

III

poni"ej
dobrego

zy

Supia od Kamie#ca do
Otocznicy

PLRW20001947297

2017

II

I

II

II

dobry

poni"ej
dobrego

zy

PLRW20001947291

2016

III

I

PPD

II

III

poni"ej
dobrego

zy

PLRW20001947255

2017

II

I

II

II

dobry

poni"ej
dobrego

zy

Supia od wypywu ze
zbiornika Krzynia do
Kamie#ca
Supia od dopywu z jez.
G%bokiego do wpywu do
jez. Zalewy

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

PLRW20002247299

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Supia od Otocznicy do
uj!cia

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Kod JCWP

Rok bada%

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Tab. 78. Ocena stanu jednolitej cz$!ci wód powierzchniowych Supi

ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016, 2017. Inspekcja Ochrony rodowiska, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony rodowiska, Biblioteka Monitoringu rodowiska

Budowle hydrotechniczne i inynierskie143
Na rzece Supia znajduj& si%:
2 jazy do pi%trzenia w gminie w Sul%czynie (gm. Sul%czyno) oraz przy mynie w mie!cie Supsk,
6 MEW w Soszycy (gm. Parchowo), Ga%'ni Maej (gm. Koczygowy), Konradowie (gm.
D%bnica Kaszubska), Krzyni (gm. D%bnica Kaszubska) oraz 2 w mie!cie Supsku,
Zapora Bytowska (gm. D%bnica Kaszubska),
31 mostów drogowych, w tym w gminach: Borzytuchom (1 szt.), Bytów (2 szt.), D%bnica
Kaszubska (2 szt.), Kobylnica (3 szt.), Koczygowy (1 szt.), Parchowo (5 szt.), Sierakowice
(1 szt.), Supsk (2 szt.), Sul%czyno (5 szt.), Ustka (1 szt.) oraz w miastach Supsk (5 szt.) i Ustce
(1 szt.),
3 mostów kolejowych w miastach: Supsk (1 szt.) oraz Ustka (2 szt.),
przejd' do planszy Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie.
Powy"sze budowle nie stanowi& znacznej uci&"liwo!ci dla kajakarzy.

143

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urz&d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania144
niskie stany wód w górnym odcinku,
odcinkowa niedro"no!* rzeki wynikaj&ca z wiatroomów i powalonych drzew,
zaro!ni%te lokalnie odcinki do krzewów, utrudniony spyw np. na odcinku Lubo#  +osino,
ograniczenia wynikaj&ce z form ochrony przyrody,
niedost%pno!* brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniej#ce obiekty obs!ugi turystyki wodnej
Przysta# "eglarsko-kajakowa w Gowidlinie (gm. Sierakowice)*,
Pomost cumowniczy O!rodka Wypoczynkowego Soneczna Zatoka w Gowidlinie (gm. Sierakowice),
Przenoska przed jeziorem W%gorzyno w miejscowo!ci M!ciszewice (gm. Sul%czyno)-,
Przysta# kajakowa nad Jeziorem W%gorzyno w Sul%czynie (gm. Sul%czyno)-,
Przysta# kajakowa Centrum w Sul%czynie (gm. Sul%czyno)-,
Przysta# kajakowa Kajlandia (gm. Sul%czyno),
Pole biwakowe przy mo!cie na Supi koo Parchowa (gm. Parchowo),
Przysta# kajakowa w Jamnowskim Mynie (gm. Parchowo),
Przysta# kajakowa przy jeziorze /ukowskim (gm. Parchowo)-,
Przysta kajakowa i pole biwakowe w Soszycy (gm. Parchowo)**,
Przysta kajakowa w Go!"biej Górze (gm. Czarna Dbrówka),
Przysta kajakowa nad Jeziorem G!bokim (gm. Dbnica Kaszubska)**,
Przysta kajakowa w miejscowoci Krzynia (gm. Dbnica Kaszubska)**,
Przenoska kajakowa w Krzyni (gm. Dbnica Kaszubska)**,
Przysta kajakowa w Lenym Dworze (gm. Dbnica Kaszubska)**,
Przysta kajakowa przy mocie Lubu  &elkówko (gm. Kobylnica)**,
Przysta kajakowa za leniczówk# w 'osinie (gm. Kobylnica)**,
Przysta kajakowa na terenie SOSiR w S!upsku (m. S!upsk)**,
Przenoska przez +luz 'ososiow# w S!upsku (m. S!upsk)**,
Przysta kajakowa we W!ynkówku przy m!ynie (gm. S!upsk)**,
Przysta Kajakowa Charnowo (gm. Ustka),
Przysta kajakowa Zimowiska w Grabnie (gm. Ustka),
Stanica kajakowa na terenie Gminy Miasto Ustka (m. Ustka)**,
przejd- do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
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Informacje oznaczaj#, /e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj# na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Inwestycje (*) zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Szlak Górnej Supi.
Inwestycje (**) zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Supi przez Równin Supsk.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego rzeki S!upi nale/y oceni0 na dobry. Du/a cz0 szlaku przebiega
przez obszary objte ochron# w formie Parku Krajobrazowego Dolina S!upi, na obszarze którego mo/na
biwakowa0 jedynie w przygotowanych specjalnie dla kajakarzy przystaniach, które umo/liwiaj# rozbicie
namiotu i nocleg nad rzek#. Szlak wymaga uzupe!nie na odcinku dolnym  midzy S!upskiem a Ustk#.
Z uwagi na wysoki potencja! rzeki do organizacji sp!ywów kajakowych wskazane jest tak/e uzupe!nienie
poszczególnych lokalizacji etapowych, zw!aszcza na odcinku rodkowym, o dodatkowe elementy ma!ej
architektury (w szczególnoci wiaty, !awosto!y, !awki, suszarki i kosze odpadowe) oraz inne udogodnienia
dla turystów.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Potencja! turystyczny rzeki S!upi wynika z zasobów i walorów przyrodniczych (park krajobrazowy),
kulturowych (elektrownie wodne) i krajobrazowych szlaku. Czynnikiem podnosz#cym atrakcyjno0
i potencja! rzeki s# liczne cie/ki edukacyjno-przyrodnicze zorganizowane na obszarze parku
krajobrazowego, powi#zane z przystaniami kajakowymi. Sam szlak jest jednak nieco uci#/liwy, ale
przeszkody s# zazwyczaj !atwe do ominicia, a przenoski sporadyczne i na krótkich dystansach. Wicej
trudnoci zwi#zanych jest z górnym odcinkiem rzeki, odcinki rodkowy i dolny s# !atwe, bezpieczne
i dostpne dla wszystkich  tak/e dla rodzin z dzie0mi.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej#ce - planowane do rozbudowy lub doposa/enia:
Przysta kajakowa nad jeziorem Wgorzyno (gm. Sulczyno, nr karty 98),
Przysta kajakowa Kajlandia (gm. Sulczyno, nr karty 132),
Przenoska kajakowa w Krzyni (gm. Dbnica Kaszubska, nr karty 1 KS),
Przysta kajakowa w miejscowoci Krzynia (gm. Dbnica Kaszubska, nr karty 2 KS),
Przysta kajakowa w Lenym Dworze (gm. Dbnica Kaszubska, nr karty 628),
Przysta kajakowa przy mocie Lubu  &elkówko (gm. Kobylnica, nr karty 328),
Przysta kajakowa za leniczówk# w 'osinie (gm. Kobylnica, nr karty 329).
Nowe obiekty:
Przenoska przez jaz w Sulczynie (gm. Sulczyno, nr karty 1068),
Przenoska przez jaz na kocu Rynny Sulczyskiej (gm. Sulczyno, nr karty 1567),
Przysta kajakowa M!ynki (gm. Parchowo, nr karty 1069),

Budowa przystani kajakowej nad jeziorem ukowskim (gm. Parchowo, nr karty 15 KS),
Przysta kajakowa (gm. Parchowo, nr karty 208 KS),
Przysta kajakowa Gania Maa  Zamek Wodny (gm. Koczygowy, nr karty 1070)
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Przenoska przez EW Konradowo (gm. D!bnica Kaszubska, nr karty 1071),
Przysta kajakowa w obr!bie Baszty Czarownic (m. Supsk, nr karty 342),
Dogodne miejsce wodowania w Bydlinie (gm. Supsk, nr karty 762),
Przysta kajakowa w Ga!zinowie  Dolina Charlotty (gm. Supsk, nr karty 581),
Przysta kajakowa w Wodnicy (gm. Ustka, nr karty 725),
przejd do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-!ciekowej w ramach aglomeracji !ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru !cieków bytowych i szczelno!ci zbiorników,
podnoszenie !wiadomo!ci rolników w zakresie skutków stosowania !rodków ochrony ro!lin
i nawozów na jako!" wód,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie cilejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
pywania i %eglowania,
przygotowanie oferty i promocji turystycznej jednodniowych spywów kajakowych na odcinkach
rzek Przymorza, jako dodatkowej oferty turystycznej strefy przybrze%nej,
powiazanie oferty turystycznej na rzece z oferta edukacyjn na !ciekach przyrodniczych Parku
Krajobrazowego Dolina S#upi,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno!" organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek udraniajcych szlak kajakowy,
konieczno!" przedsezonowej (lipiec/sierpie&) odcinkowej wycinki bujnej ro!linno!ci w korytach rzek
(odcinek powyej jez. Wgorzewo),
zadbanie i uporzdkowanie terenów wokó# MEW.
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3.10. System rzeczny Wdy
Ogólna charakterystyka zlewni
W zlewni Wdy (inaczej Czarnej Wody) g#ównym kierunkiem
sp#ywu wód jest po#udnie. Powierzchnia zlewni Wdy po profil
B#dno wynosi 1.374,45 km2. Zlewnia ma kszta#t d#ugiego
wskiego pasa rozpo!cierajcego si z pó#nocnego-zachodu na
po#udniowy-wschód. Tab. 79 przedstawia g#ówne dop#ywy
Wdy, z kolei Tab. 80. Najwiksze jeziora w zlewni Wdy.
W centralnej i dolnej cz!ci zlewni dominuj powierzchnie
sandrowe, g#ównie w centralnej cz!ci wystpuj te liczne
niewielkie zag#bienia terenowe, czsto wype#nione wod.
Zlewnia nachylona jest z pó#nocy ku po#udniowemu
wschodowi. Najwyszym punktem zlewni po#oonym w jej pó#nocno-wschodniej cz!ci, na granicy z dzia#em
Raduni jest Wieyca (329 m n.p.m.), najniszy punkt to okolice uj!cia Wdy do Wis#y w miejscowo!ci *wiecie (oko#o
23 m n.p.m.). W zlewni wystpuje wiele jezior, nierzadko przep#ywowych, w tym jeziora: Wieckie, Fiszewo,
Lubiszewskie, Schodno, Wdzydze Pó#nocne (akwen Radolno) i Wdzydze Po#udniowe, przez które przep#ywa Wda.
Drena Wdy i jej dop#ywów objty jest zespo#em kilkudziesiciu jezior o rónej powierzchni. Bardzo wanymi
obiektami sieci hydrograficznej s równie dop#ywy rzeki g#ównej, zapewniajce po#czenia midzyjeziorne. W!ród
nich wyrónia si Trzebiocha, która poprzez swoje dop#ywy - Pilic, D#unic, Kani, Borow i Rakownic #czy
rzek g#ówn systemu z jeziorami: +o#nowo, Mielnica, Sudomie, Osuszyno, Garczyn, Wieprznickie, Ma#e D#ugie,
Wielkie D#ugie, Gostomskie i Borowa. Pomidzy 153 a 125 kilometrem biegu cieku wybudowano Kana# Wdy
tworzc w ten sposób d#ugi, na oko#o 27 km, op#yw rzeki.
System rzeczny Wdy po#oony jest na Pojezierzu Kaszubskim charakteryzujcym si pofa#dowaniami. Dolina Wdy
powsta#a w okresie topnienia lodowca, którego wody przemieszcza#y si w kierunku po#udniowo-wschodnim w
kierunku pradoliny toru&sko-eberswaldzkiej. Wiksza cz!" zlewni pokryta jest niskiej jako!ci glebami (piaszczyste
i wirowe utwory sandrowe). Ze wzgldu na wystpujce liczne jeziora rynnowe i wytopiskowe oraz wysoki
poziom lesisto!ci zlewni (Bory Tucholskie) zlewnia rzeki Wdy naley do bardzo atrakcyjnych rejonów turystycznych.
Na Wdzie w posterunku wodowskazowym w Czarnej Wodzie zmiany stanów wody w strefie stanów !rednich
w wieloleciu waha#y si w przedziale od 55 do 103 cm. *rednie miesiczne stany wody w Czarnej Wodzie, wysze
od !redniego rocznego stanu, obserwowano w wieloleciu od sierpnia do stycznia (z kulminacj we wrze!niu),
a nisze od lutego do lipca (z minimum w maju i czerwcu). W Czarnej Wodzie obserwuje si grudniowy i lipcowy
wzrost145.
Tab. 79. G!ówne dop!ywy Wdy
"ród!o

miejsce ujcia do Wdy

d!ugo#$ cieku (km)

powierzchnia
zlewni (km2)

Trzebiocha

ok. Jez. Sudomie

ok. Lory&ca

25,5

243,74

Rakownica

Jez. Wrzecinek na p#d.
od Skorzewa
na p#n. od Czarnowa brama wodna
Jez. *wite na zach. od
Ocypla

-ubinowa - rz. Trzebiocha

22,2

53,32

na p#n. od Czarnej Wody

40,61

209,85

na wsch. od Skorzenna

14,22

44,21

Nazwa

Niechwaszcz
*wita Struga

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.

145

J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotyczca charakterystyki uwarunkowa& hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda&sk 2013.
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Tab. 80. Najwiksze jeziora w zlewni Wdy
Nazwa jeziora

Pow.
[ha]

Poj.
[tys. m3]

G!b. max.
[ha]

G!b. "r.
[m]

1

Wdzydze Poudniowe (Wdzydze Waciwe)

918,80

180100,00

68,00

18,70

2

Wdzydze Pónocne (Radolna, Gou&, Jelenie)

536,80

40700,00

18,80

7,60

3

Ka"bie

466,30

11056,40

6,40

2,40

4

Sudomie

173,50

8034,60

13,00

4,60

5

Wielewskie

156,10

18399,70

40,50

11,80

6

Sumino

152,50

8439,20

15,90

5,50

7

Wyrówno (Osty, Bielawy)

139,80

2226,10

5,60

1,60

8

Sk#pe

132,20

9423,20

20,10

7,10

9

Sone

119,50

3348,50

5,30

2,70

10

Ocypel Wielki

114,00

8135,20

40,00

6,70

11

Garczyn (Garczyno)

113,40

5469,10

13,40

4,80

12

Czarne Poudniowe

98,20

2799,50

7,60

2,80

13

Wieckie

91,50

4458,30

10,20

4,90

14

Trzechowskie (Czechowskie)

84,20

6990,30

32,00

8,30

15

Osuszyno (Szarlota)

80,10

4743,80

16,60

5,90

16

Czarne Pónocne

79,00

2246,60

7,00

2,80

17

Lubiszewskie

78,80

3966,00

8,60

5,00

18

Supino

62,00

4376,90

22,50

7,10

19

Supinko

61,90

1263,90

4,20

2,00

20

Dugie

51,80

532,60

2,20

1,00

21

Schodno

50,20

1425,60

5,20

2,80

Lp.

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

Jednolite cz"ci wód powierzchniowych146
Poni%sze tabele przedstawiaj# jednolite cz"ci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
poo%one w granicach zlewni rzeki Wdy.
Tab. 81. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Wdy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW200025294379

Wda do wyp. Z Jez. Wdzydze

2

PLRW20001829466

Prusina z jez. Okoni!skim do dop. Z Li!ska

3

PLRW200020294529

Kana Wdy

4

PLRW200018294749

Sobina

5

PLRW200020294531

Wda od wyp. Z Jez. Wdzydze do dop. Z Jez. Trzechowskiego

6

PLRW20002429449

Niechwaszcz od Parzenicy do ujcia

7

PLRW200017294589

Brzezianek z jeziorami Ocypel Wielki i Dugie

8

PLRW20002429457

Wda od dop.z j. Trzechowskiego do Brzezianka

9

PLRW200023294429

Niechwaszcz z Parzenic# od wypywu z jez. Sk#pego

10

PLRW200020294599

Wda od Brzezianka do Prusiny

11

PLRW200025294569

Dopyw z jez. Sonego

12

PLRW20002029469

Prusina od dop. Z Li!ska do ujcia

146
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (#cznie z ochron# rodowiska) w myl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow#
Dyrektyw# Wodn#. Jednolita cz"& wód jest poj"ciem. obejmuj#cym zarówno zbiorniki wód stoj#cych, jak i cieki, a tak%e
przybrze%ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

149

13

PLRW200025294425

Parzenica do wypywu z jeziora Sk#pego

14

PLRW200018294592

Dopyw z jez. Brze'no

15

PLRW20001729454

Zelgoszczówka

16

PLRW200018294512

Dopyw spod Szlachty

17

PLRW200018294532

Dopyw z jez. Trzechowskiego

18

PLRW2000232945614

Dopyw z Karszanka

19

PLRW2000182943969

Studzienicka Struga

20

PLRW200018294392

Dopyw z jez. Czystego

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 82. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Wdy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW20503

Jez. Wdzydze

2

PLLW20522

Jez. Ka"bie

3

PLLW20500

Jez. Gou!

4

PLLW20483

Jez. Sudomie

5

PLLW20472

Jez. Sumino

6

PLLW20508

Jez. Wielewskie

7

PLLW20510

Jez. Sk#pe

8

PLLW90900

Jez. Radolne

9

PLLW20523

Jez. Sone

10

PLLW20481

Jez. Garczyno

11

PLLW20527

Jez. Wielki Ocypel

12

PLLW20520

Jez. Czarne Pd.

13

PLLW20461

Jez. Wieckie

14

PLLW20484

Jez. Osuszyno

15

PLLW20519

Jez. Czarne Pn.

16

PLLW20464

Jez. Lubiszewskie

17

PLLW20512

Jez. Trzechowskie

18

PLLW90901

Jez. Jelenie

19

PLLW20498

Jez. Supino

20

PLLW20528

Jez. Dugie

21

PLLW20495

Jez. Supinko

22

PLLW90899

Jez. Bielawy

23

PLLW20469

Jez. Schodno

24

PLLW20467

Jez. Wyrówno

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego znaczenie ma Niechwaszcz, Trzebiocha, w tym
Graniczna i Pilica, które charakteryzuj# si" bogato rozbudowan# sieci# hydrograficzn# - liczne po#czenia
mi"dzyjeziorne, ponadto Wda i Wielki Kana Wdy.
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3.10.1. Niechwaszcz
Charakterystyka rzeki i jezior przep!ywowych
Niechwaszcz jest prawym 40,6 km dopywem Wdy.
Ciekawostk# jest fakt, i% w jej górnym odcinku rzeka
pynie przez niemal paskie tereny, przez co wyst"puje
zjawisko tzw. Bifurkacji  rzeka rozdziela si" w dwóch
kierunkach  cz"& wód kieruje si" na pónoc do jezioro
Leno i do Zbrzycy (zlewnia Brdy), a cz"& na poudnie
jako Niechwaszcz w kierunku Wdy.
Odcinek górny jest malowniczy, ale uci#%liwy. Wyst"puj#
na nim przeszkody wymagaj#ce wysiadania z kajaka.
Mae regularne bystrza, nieznaczne progi, agodne zakr"ty, mielizny i awice. Dogodnym miejscem
rozpocz"cia spywu jest miejscowoci Chopowy, sk#d 2 m szerokoci rzeczk# dopywa si" do ujcia rzeki
Parzenicy. Rzeka poszerza si" do 10 m, jest uregulowana i sprawia wra%enie stoj#cej wody pyn#cej
mi"dzy rozlegymi #kami, dodatkowo spi"trzonej licznymi jazami. Na 12 km za mostem kolejowym na
trasie Czersk  B#k (linia nr 201), pr#d stopniowo staje si" szybszy, a rzeka si" pog"bia. Dalej odcinek
jest zarówno malowniczy, ale i uci#%liwy za spraw# licznie zwalonych drzew. Ko!cowy najpi"kniejszy
odcinek szlaku, którym rzeka pynie w#wozem poród starego lasu. Pr#d jest bardzo szybki, wyst"puj#
podwodne gazy, bystrza, a zwalone drzewa przy szybkim nurcie mog# sprawia& kopot
niedowiadczonym kajakarzom. Rzeka uchodzi do Wdy w Czarnej Wodzie i stanowi& mo%e uzupenienie
spywu Wd# lub samodzieln#, jedno lub dwudniow# wycieczk" kajakow#.
Tab. 83. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Niechwaszcz
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Chopowy  Czarna Woda

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

odcinków
atwych

28

0

0

28

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

3

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Turystyczne u$ytkowanie rzeki i jezior przep"ywowych147
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako wód
W ramach oceny wyników monitoringu operacyjnego stwierdzono, !e stan/potencja ekologiczny
badanego JCWP osi"gn" poziom umiarkowany. O zaliczeniu do umiarkowanego potencjau
ekologicznego przes"dziy elementy fizykochemiczne. Stan ogólny analizowanego odcinka rzeki
oceniono jako zy. Ocen stanu JCWP z rzek" Niechwaszcz zamieszczono w tabeli poni!ej.

147
Informacje nie oznaczaj", !e wymienione sposoby u!ytkowania wyst#puj" na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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Stan JCWP

III

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

I

Stan/potencja#
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

II

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

2018

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Rok bada"

PLRW200023294429

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Kod JCWP

Nazwa JCWP

Niechwaszcz od Parzenicy
do uj%cia

Klasa elementów
biologicznych

Tab. 84. Ocena stanu jednolitej cz!ci wód powierzchniowych Niechwaszcz

III

-

zy

-

ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2018. Inspekcja Ochrony rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony rodowiska, Biblioteka Monitoringu rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie148
Na rzece Niechwaszcz znajduj" si#:
6 jazów do nawodnie& w Brusach (gm. Brusy), Czarniszu I i II (gm. Brusy), Chopowach (gm. Brusy),
Mokrym (gm. Czersk) oraz Mniszku (gm. Karsin),
1 MEW w Zawadzie (gm. Czersk),
12 mostów drogowych, w tym w gminach: Brusy (4 szt.), Czersk (7 szt.) oraz Karsin (1 szt.),
2 mosty kolejowe w Gminie Czersk (2 szt.),
przejd' do planszy Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie.
Powy!sze budowle hydrotechniczne nie stanowi" znacznej uci"!liwo%ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania149
niskie stany wód w górnym odcinku w rzece Parzenica  na pocz"tkowym odcinku szlaku rzeki
Niechwaszcz,
odcinkowa niedro!no%* rzeki wynikaj"ca z bujnej ro%linno%ci  odcinki pocz"tkowe w rzece Parzenica
w okolicach miejscowo%ci Brody,
odcinkowa niedro!no%* rzeki wynikaj"ca z wiatroomów i powalonych drzew,
niedost#pno%* brzegów,
brak oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniej%ce obiekty obs#ugi turystyki wodnej
Na rzece brak infrastruktury obsugi turystyki wodnej.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Na rzece brak infrastruktury obsugi turystyki wodnej. W przypadku zwi#kszonego zainteresowania
organizacj" spywów na szlaku rzeki Niechwaszcz wskazana mo!e by* organizacja miejsc obsugi
turystyki wodnej, jednak trudno na obecnym etapie wskaza* lokalizacje takich miejsc.

148
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urz"d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
149
Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak rzeki Niechwaszcz jest uciliwy z uwagi na niedobór wody na okre!lonych odcinkach, zarastanie
koryta i rzs wodn. Stosunkowo krótka rzeka ma dwojaki charakter. Pocztkowy odcinek jest dosy"
monotonny ze wzgldu na dominujce #ki i pola, ale druga cz!" szlaku prowadzi ju przez interesujcy
i malowniczy fragment Borów Tucholskich. Przeszkody na tym odcinku s #atwe do ominicia, a przenoski
sporadyczne  przy zwalonych drzewach. Atrakcyjno!" szlaku wynika z dzikiej przyrody otaczajcej
rzek, odleg#o!ci od zabudowa% i ciszy.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nie wskazuje si nowych lokalizacji lub rozbudowy istniejcych obiektów.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-!ciekowej w ramach aglomeracji !ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru !cieków bytowych i szczelno!ci zbiorników,
podnoszenie !wiadomo!ci rolników w zakresie skutków stosowania !rodków ochrony ro!lin
i nawozów na jako!" wód,
wykszta#cenie odpowiednich kadr do obs#ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie !ci!lejszej wspó#pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
uruchomienie produktów/wydarze%/programów wyd#uajcych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgldnieniem turystyki weekendowe,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno!" organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiajcych przep#yw kajaków,
konieczno!" przedsezonowej (lipiec/sierpie%) odcinkowej wycinki bujnej ro!linno!ci w korytach rzek,
zadbanie i uporzdkowanie terenów wokó# MEW.
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3.10.2. Trzebiocha (Graniczna i Pilica)
Charakterystyka rzek i jezior przepywowych
G#ównym dop#ywem górnej Wdy jest Trzebiocha, na
któr w górnej cz!ci sk#adaj si dwa dop#ywy Pilica
i Graniczna p#ynce w okolicach Ko!cierzyny. Kada
z nich stanowi interesujcy szlak kajakowy.
Pilica na odcinku od Jeziora Sumino, z którego wyp#ywa
do Jeziora Gostomko (Gostomskie) jest wska i krta. Od
przystani kajakowej za starym m#ynem w miejscowo!ci
Korne (punkt startowy sp#ywu rzek) staje si dostpna
dla kajakarzy. Przep#ywa obok wsi &ubiana, w blisko!ci
Zak#adów Porcelany Sto#owej Lubiana. Wpada do rzeki Granicznej tu za t miejscowo!ci. Szlak
kajakowy Pilicy liczy od Kornego do uj!cia 7 kilometrów.
Graniczna, która wyp#ywa w okolicach Gostomia, w swoim górnym biegu przep#ywa przez kilka jezior.
Przez kajakarzy jest uytkowana od Wieprznicy, po#oonej nad duym, otoczonym lasami, rynnowym
Jeziorem Garczyn. Pewnym utrudnieniem jest wski przepust pod torami kolejowymi linii nr 211 i drog
krajow nr 20 na wyp#ywie z tego jeziora. Dalej Graniczna leniwie meandruje przez #ki, przyjmujc
w okolicach &ubiany wody Pilicy, by nastpnie zako%czy" swój bieg w jeziorze Sudomie. W dalszym biegu
rzeka, ju pod nazw Trzebiocha, pokonuje dwa przesmyki na jeziorze Sudomie w okolicach Sycowej
Huty, by nastpnie prowadzi" swe wody na po#udnie, w kierunku Wdy. Od Jeziora 'o#nowo rzeka wartko
p#ynie malownicz dolin, w której na zmian przeplataj si krajobrazy polne i le!ne. Trzebiocha uchodzi
do Wdy w okolicach miejscowo!ci Loryniec.
Tab. 85. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Trzebiocha z dopywami
Dugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
rednio
trudnych

odcinków
atwych

23

0

0

23

Pilica (Korne  uj!cie do rz.
Granicznej, d#ugo!" szlaku
oko#o 7 km)
Graniczna (Wieprznica  Jez.
Sudomie, d#ugo!" szlaku
oko#o 10 km)

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

1

1

Trzebiocha (Jez. Sudomie 
uj!cie do rz. Wdy, d#ugo!"
szlaku oko#o 6 km)

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Turystyczne uytkowanie rzek i jezior przepywowych150
kajakarstwo,
eglarstwo (jez. Garczyn),
amatorski po#ów ryb.

150
Informacje nie oznaczaj, e wymienione sposoby uytkowania wystpuj na ca#ym odcinku rzek, w tym jezior, przez które
przep#ywaj.
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Jako wód
W latach 2016-2018 nie prowadzono monitoringu JCWP z rzekami Graniczn, Trzebioch i Pilic.
Budowle hydrotechniczne i inynierskie151
Na rzekach znajduj si:
1 EW w Grzybowskim M#ynie, rzeka Trzebiocha, (gm. Ko!cierzyna), 1 EW Korne, rzeka Pilica
(gm. Ko!cierzyna), 1 EW Wieprznica, rzeka Graniczna (gm. Ko!cierzyna),
3 jazy w Skorzewie na rzece Graniczna (gm. Ko!cierzyna), &ubianie na rzece Pilica (gm. Ko!cierzyna),
Kornem na rzece Pilica (gm. Ko!cierzyna), dodatkowo w planie budowa jazu w miejscowo!ci
Grzybowo na rzece Trzebiocha (gm. Ko!cierzyna),
8 mostów drogowych w gminie Ko!cierzyna,
1 most kolejowy w gminie Ko!cierzyna,
przejd* do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powysze budowle hydrotechniczne nie stanowi znacznej uciliwo!ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania152
odcinkowa niedrono!" rzeki wynikajca z wiatro#omów i powalonych drzew,
niedost%pno!" brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku.
Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji153 obiekty obs!ugi turystyki wodnej
Przysta& wodna w Powiatowym Centrum M#odziey w Garczynie (gm. Ko!cierzyna)*,
Przysta& eglarsko-kajakowa przy o!rodku wypoczynkowym w Ko!cierzynie przy jeziorze Garczyn
(gm. Ko!cierzyna),
Przysta& kajakowa w miejscowo!ci Garczyn (gm. Ko!cierzyna)**,
Przysta& kajakowa w miejscowo!ci Korne (gm. Ko!cierzyna),
Przysta& kajakowa w miejscowo!ci 'ubiana (gm. Ko!cierzyna)**,
Przenoska kajakowa w miejscowo!ci Grzybowski M"yn (gm. Ko!cierzyna, w trakcie realizacji)**,
Przysta& kajakowa w miejscowo!ci Rybaki nad Jeziorem Sudomie (gm. Ko!cierzyna)**,
przejd+ do planszy Istniej#ce, projektowane lub b$d#ce w trakcie realizacji obiekty obs"ugi turystyki wodnej.
Inwestycja (*) zosta#a zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 (Dzia#anie 8.1. Lokalny potencja" rozwojowy, Poddzia#anie 8.1.2. Lokalna
infrastruktura wspieraj#ca rozwój gospodarczy) w ramach Projektu Przebudowa przystani wodnej
w Powiatowym Centrum M"odziey w Garczynie.
Inwestycje (**) zosta#y lub zostan zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia#anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno!ci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Górna Wda.

151
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G#ówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
152
Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wyst%puj na rzekach, bez wskazania konkretnego odcinka.
153
Obiekty projektowane lub b%dce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.
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Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Trzebiochy z dop#ywami naley oceni" na dobry. Jednak
wskazane jest uzupe#nienie miejsc obs#ugi turystyki wodnej w dolnym odcinku rzeki. W przypadku
zwi%kszonego zainteresowania organizacj sp#ywów na szlaku Trzebiochy i jej dop#ywów wskazane moe
by" doposaenie istniejcych miejsc obs#ugi turystów (np. elementy ma#ej architektury) bez konieczno!ci
dog%szczania nowych lokalizacji.
Ocena potencja!u turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak rzeki Trzebiocha jest jednym z naj#atwiejszych szlaków kajakowych w województwie. Stosunkowo
krótka rzeka jest zmienna krajobrazowo i przyrodniczo, #czc w sobie rozleg#e #ki, lasy czy bagienka.
Atrakcyjno!" szlaku wynika take z moliwo!ci zaadresowania jej oferty do szerokiego grona
uytkowników w tym rodzin z dzie"mi.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obs!ugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce - planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Przysta kajakowa w miejscowoci Korne (gm. Kocierzyna, nr karty 13 KS),
Nowe obiekty:
Przysta kajakowa w Wieprznicy (gm. Kocierzyna, nr karty 1072),
Przysta kajakowa w Grzybowskim M!ynie (gm. Kocierzyna, nr karty 398),
przejd" do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz#dkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako% wód,
wykszta!cenie odpowiednich kadr do obs!ugi i zarz#dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi#zanie cilejszej wspó!pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
uruchomienie produktów/wydarze/programów wyd!u&aj#cych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgl'dnieniem turystyki weekendowe,
podj'cie dzia!a informacyjno-edukacyjnych,
rzeka wymaga pog!'bienia, wyrównania brzegów, cz'stego wykaszania i oznakowania (w okresie
silnych opadów stanowi potencjalne miejsce zalewowe na wi'kszej cz'ci jej d!ugoci),
konieczno% organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo&liwiaj#cych przep!yw kajaków,
zadbanie i uporz#dkowanie terenów wokó! MEW.
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3.10.3. Wda
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Rzeka Wda (ciek II rz'du) jest lewobrze&nym dop!ywem
Wis!y, który swój pocz#tek bierze z Jeziora Kr'&no na
Równinie Charzykowskiej w pobli&u wsi Os!awaD#browa (okolice Bytowa), a do Wis!y uchodzi na
po!udnie od miejscowoci *wiecie. Wda, obok Brdy jest
jedn# z najd!u&szych rzek w krainie Borów Tucholskich,
a jednoczenie jednym z najwa&niejszym szlaków
wodnych Pomorza, uchodz#cym do Wis!y (poza
obszarem woj. Pomorskiego). D!ugo% rzeki wynosi 198
km (w tym w granicach województwa 136 km). Przep!ywa przez mezoregion Borów Tucholskich, w tym
tzw. Kaszubsk# tzw. Wielk# wod' (jeziora Wdzydze, Go!u, Radolne, S!upino i Jelenie), po czym, ju& poza
granicami województwa, po pokonaniu Wysoczyzny *wieckiej, wkracza w odcinku ujciowym na
Dolin' Fordosk# i uchodzi w *wieciu do Wis!y154.
Wda uznawana jest za rzek' nizinn#, której dno jest piaszczyste z licznymi g!azami narzutowymi
w korycie. Rzeka silnie meandruje i ze wzgl'du na sw# zmienno% (od górskiego potoku do szerokiej,
wolno p!yn#cej rzeki), malownicze zakola, cz'sto wysokie a miejscami urwiste zalesione brzegi oraz
pi'kne prze!omy, stanowi bardzo atrakcyjny krajobrazowo szlak kajakowy. D!ugo% sp!awnego szlaku
kajakowego na Wdzie wynosi 194 km, (przy czym w woj. Pomorskim 132 km). Za rekomendowane
miejsce pocz#tkowe sp!ywów przyjmuje si' przysta kajakow# nad Jeziorem Wieckim, punkt startowy
na szlaku wraz z Jeziorem Wieckim stanowi w tym miejscu zachodni# granic' Lipuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w granicach którego znajduje si' górny odcinek rzeki.
W dalszym biegu, rzeka poni&ej przystani kajakowej w Lipuszu opuszcza Lipuski OchK, wp!ywaj#c
w granice Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, przep!ywaj#c przez centraln# jego cz'% a zarazem
znajduj#ce si' tam jeziora: Schodno, S!upinko, Radolne, Go!u i Wdzydze. Wda opuszcza wielk# wod'
pokonuj#c po!udniowy brzeg Jeziora Wdzydze. Dalej poni&ej Borska wp!ywa w Obszar Chronionego
Krajobrazu Borów Tucholskich, który jest p!ask# sandrow# równin# urozmaicon# w tym miejscu przez
dolin' Wdy oraz liczne powytopiskowe oczka wodne i pojedyncze jeziora rynnowe. Obszar ten
porastaj# bory sosnowe z zachowanymi fragmentami starodrzewia. Dalej Wda wp!ywa na Pó!nocny
Obszar Chronionego Krajobrazu Cz'% Wschodnia (przylega do OchK Borów Tucholskich). Za
miejscowoci# Czarna Woda rzeka ponownie wkracza w OchK Borów Tucholskich gdzie w lenym
otoczeniu p!ynie a& do po!udniowej granicy województwa pomorskiego, a zarazem po pó!nocn# granic'
Wadeckiego Parku Krajobrazowego (w województwie kujawsko-pomorskim).
Tab. 86. Charakterystyka szlaku turystycznego rzeki Wdy
Dugo!" (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

*luza na Jez. Wieckim 
*wiecie

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
!rednio
trudnych

194

0

13

odcinków
atwych

121

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

11

10

"ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gdask 2017.
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J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz#ca charakterystyki uwarunkowa hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gdask 2013.
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Turystyczne uytkowanie rzeki i jezior przepywowych155
kajakarstwo,
eglarstwo (m.in. jez. Wdzydze, Go!u, Radolne, S!upino, Jelenie),
jednostki motorowodne,
egluga pasaerska,
amatorski poów ryb.
Jako$" wód
W ramach monitoringu operacyjnego stwierdzono, e wody rzeki Wdy charakteryzowa!y si#
umiarkowanym potencja!em ekologicznym. O umiarkowanym potencjale ekologicznym przesdzi!y
oceny elementów biologicznych (fitobentos). W efekcie stan ogólny JCWP oceniono jako z!y. Natomiast
ich stan chemiczny oceniony zosta! jako poniej dobrego.
Ocen# stanu jednolitych cz#ci wód powierzchniowych z rzek Wd zamieszczono w tabeli poniej.

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

III

I

poniej
dobrego

II

III

poniej
dobrego

z!y

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

2017

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

PLRW20002429457

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Kod JCWP

Rok bada$

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Tab. 87. Ocena stanu jednolitej cz#!ci wód powierzchniowych Wdy

Wda od dop!. Z jez.
Trzechowskiego do
Brzezianka
Wda od wyp!ywu z jez.
Wdzydze do dop!. Z jez.
Trzechowskiego
Wda do wyp!ywu z jez.
Wdzydze

PLRW200020294531

2017

III

I

poniej
dobrego

II

III

poniej
dobrego

z!y

PLRW200025294379

2017

III

II

II

II

III

poniej
dobrego

z!y

Wda od Brzezianka do
Prusiny

PLRW200020294599

2017

II

-

-

-

II

poniej
dobrego

z!y

ródo: Raport o stanie !rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony "rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony "rodowiska, Biblioteka Monitoringu "rodowiska

Budowle hydrotechniczne i inynierskie156
Na rzece Wdzie znajduj si#:
2 +: Czarna Woda (1 szt.), Czersk (1 szt.), Karsin (1 szt.), Lipusz (1 szt.), Lubichowo (1 szt.) oraz
Studzienice (1 szt.),
przejd' do planszy Budowle hydrotechniczne i in#ynierskie.
Z punktu widzenia uci%liwo&ci dla kajakarzy ww. budowle hydrotechniczne nie stanowi% znacznej
uci%liwo&ci. Z kolei uci%liwo&ci% dla eglarzy s% budowle inynierskie (mosty drogowe).

155
Informacje nie oznaczaj, e wymienione sposoby uytkowania wyst#puj na ca!ym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przep!ywa.
156
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G!ówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania157
odcinkowa niedrono rzeki wynikajca z bujnej rolinnoci,
odcinkowa niedrono rzeki wynikajca z wiatro!omów i powalonych drzew,
niedost"pno brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji158 obiekty obs!ugi turystyki wodnej
Przysta kajakowa w Skwierawach (gm. Studzienice)*,
Przysta# nad Jeziorem Wieckim (gm. Lipusz)**,
Przysta# nad Jeziorem Lubiszewskim (gm. Lipusz)**,
Przenoska w Papierni (gm. Lipusz)**,
Przysta# kajakowa w Lipuszu przy szkole (gm. Lipusz)**,
Przenoska przy m!ynie w centrum miejscowoci Lipusz (gm. Lipusz)**,
Przysta kajakowa w Lipuszu (gm. Lipusz)**,
Przenoska przez mostek  Szwedzki Ostrów (gm. Lipusz)**,
Przysta# kajakowa w miejscowoci Loryniec (gm. Kocierzyna)*,
Miejsce wodowania i wycigania kajaków nad Jeziorem Radolnym w Czarlinie Osadzie (gm.
Kocierzyna)*,
Orodek Gda#skiej Stoczni Remontowej (gm. Kocierzyna),
Przysta# eglarska Eufonia Czarter Wdzydze Kiszewskie (gm. Kocierzyna),
Przysta# eglarska U Grzegorza we Wdzydzach Kiszewskich (gm. Kocierzyna),
Przysta# kajakowa nad jeziorem Jelenie przy Centrum Us!ug Turystycznych we Wdzydzach (gm.
Kocierzyna)*,
Stanica PTTK Wdzydze  Przysta ! kajakowa! nad! jeziorem! Go"u ! we! Wdzydzach (gm. Kocierzyna,
w trakcie realizacji)***,
Przysta# kajakowa Wdzydze Centrum wsi (gm. Kocierzyna)*,
Przysta# eglarska jachtklubu Portowiec w Go!uniu (gm. Kocierzyna),
Przysta# eglarska Hotelu Go!u# w Go!uniu (gm. Kocierzyna),
Przysta# eglarsko-kajakowa Wdzydzki Raj przy jeziorze Wdzydzkim (gm. Karsin),
Przysta# eglarsko-kajakowa Pó!wysep Lipa przy jeziorze Wdzydzkim (gm. Karsin),
Pomost cumowniczy Wdzydze Port we Wdzydzach Tucholskich (gm. Karsin),
Pole biwakowe i wiata nad jeziorem Wdzydze (gm. Karsin),
Przysta# eglarsko-kajakowa OW Largo Lake Resort w Borsku (gm. Karsin),
Przysta# eglarska Przy!Uj#ciu przy jeziorze Wdzydzkim (gm. Karsin),
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Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wyst"puj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
Obiekty projektowane lub b"dce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.
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Pole!namiotowe!Przysta !nad!Wd!w!Borsku (gm. Karsin, w trakcie realizacji),
Pole!namiotowe!Kajaki!w!Bku%!Nad!Wd (gm. Karsin, w trakcie realizacji),
Pole namiotowe U Lidzi w Miedznie (gm. Karsin, w trakcie realizacji),
Przenoska przez jaz elektrowni w Wojtalu (gm. Czersk)**,
Pole biwakowe kajaki splywywda.com w Czarnej Wodzie (gm. Czarna Woda),
KAJAKI.HYDROSTACJA.PL Wypoyczalnia kajaków i pole namiotowe w Czarnej Wodzie (gm.
Czarna Woda),
Przysta# kajakowa w Czubku (gm. Kaliska)**,
Przysta# kajakowa za m. Czarne (gm. Kaliska),
Pole namiotowe Boberek M!ynki (gm. Lubichowo),
Pole biwakowe w miejscowoci Wdecki M!yn (gm. Lubichowo),
Pole biwakowe w %urawkach (gm. Osiek),
Pole biwakowe w miejscowoci B!"dno (gm. Osiek),
przejd& do planszy Istniejce,!projektowane!lub!b&dce!w!trakcie!realizacji!obiekty!obs"ugi!turystyki!wodnej.
Inwestycje (*) zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego!Województwa!Pomorskiego!na!
lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie! atrakcyjno#ci! walorów! dziedzictwa! przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Górna!Wda.
Inwestycje (**) zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego!Województwa!Pomorskiego!
na lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie!atrakcyjno#ci!walorów!dziedzictwa przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Z nurtem Wdy.
Inwestycje (***)zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego!Województwa!Pomorskiego!
na lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie!atrakcyjno#ci!walorów!dziedzictwa!przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Rzeka Wda  Zbigniew!Gali ski
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Wdy naley oceni ogólnie na dobry, mimo tego jest on
do zrónicowany na ca!ym szlaku. Dotyczy to zw!aszcza infrastruktury turystycznej kajakowej
i eglarskiej. W przypadku turystyki kajakowej obszarem niedoinwestowanym, wymagajcym rozwoju
lub doposaenia istniejcych pól biwakowych lub organizacji nowych jest odcinek po!udniowy rzeki od
Borska do granicy województwa. W przypadku infrastruktury turystycznej dla eglarzy, koncentrujcej
si" na odcinku jeziornym (zespó! Jezior Wdzydzkich) wskazane jest rozwini"cie miejsc do bezpiecznego
cumowania jachtów. W przypadku dalszego zwi"kszonego zainteresowania organizacj sp!ywów na
szlaku Wdy wskazane moe by doposaenie istniejcych miejsc obs!ugi turystów (np. elementy ma!ej
architektury) bez koniecznoci dog"szczania nowych lokalizacji.
Ocena potencja!u turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak wodny Wdy jest jednym z najintensywniej uytkowanych szlaków kajakowych w Polsce. Take
kajakarstwo jest coraz bardziej popularnym sposobem sp"dzania wolnego czasu w sezonie wiosennoletnim, a na wybranych rzekach  odpowiednio zagospodarowanych  kajakarze coraz d!uej  take
wczesn jesieni  korzystaj z tej moliwoci rekreacji. Atrakcyjno szlaku Wdy, brak wi"kszych
uciliwoci i kompleksu lenego Borów Tucholskich b"dzie wzmaga! zainteresowanie turystów
sp!ywem Wd lub wypoczynkiem nad jeziorami. Oznacza to, e intensyfikacja ruchu turystycznego
b"dzie wymaga!a dalszego rozwoju infrastruktury turystycznej.
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Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce  planowane do rozbudowy lub doposa!enia:
Przysta" kajakowa (gm. Czersk, nr karty 106 KS),
Przysta" !eglarsko-kajakowa Pówysep Lipa przy jeziorze Wdzydzkim (gm. Karsin, nr kart 913),
Przysta" !eglarska Wdzydze Port we Wdzydzach Tucholskich (gm. Karsin, nr karty 912),
Przysta" kajakowa i pole namiotowe U Lidzi w Miedznie (gm. Karsin, nr karty 21 KS),
Przysta" kajakowa w Borsku (gm. Karsin, nr karty 215),
Przysta" i pole biwakowe w #urawkach (gm. Osiek, nr karty 515),
Przysta" i pole biwakowe w B%&dnie (gm. Osiek, nr karty 512).
Nowe obiekty:
Przysta" kajakowa Krugliniec (gm. Lipusz, nr karty 1074),
Przysta" i pole biwakowe nad Jeziorem Schodno (gm. Dziemiany, nr karty 638),
Przysta" jachtowa na jez. Jelenie we Wdzydzach (gm. Ko'cierzyna, jez. Jelenie, nr karty 422),
Przysta" kajakowa Bk (gm. Karsin, nr karty 1075),
Przenoska w miejscowo'ci Borsk (gm. Karsin, nr karty 1076),
Przenoska na po%czeniu rzeki i Kana%u Wdy poni!ej Borska (gm. Karsin, nr karty 1077),
Przysta" kajakowa w miejscowo'ci Wieck (gm. Czersk, nr karty 1078),
Przysta" kajakowa Odry (gm. Czersk, nr karty 1073),
Przysta" kajakowa w Wojtalu (gm. Czersk, nr karty 279),
Przysta" kajakowa w miejscowo'ci Z%e Mi&so (gm. Czersk, nr karty 104 KS),
Przysta" kajakowa w miejscowo'ci Parcele (gm. Osieczna, nr karty 1079),
Przysta" kajakowa w Zimnych Zdrojach (gm. Osieczna, nr karty 582),
- Przenoska i pole biwakowe we Wdeckim M%ynie (gm. Lubichowo, nr karty 719),
przejd* do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-'ciekowej w ramach aglomeracji 'ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru 'cieków bytowych i szczelno'ci zbiorników,
podnoszenie 'wiadomo'ci rolników w zakresie skutków stosowania 'rodków ochrony ro'lin
i nawozów na jako'+ wód,
wykszta%cenie odpowiednich kadr do obs%ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie 'ci'lejszej wspó%pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki, w tym z województwa kujawsko-pomorskiego,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
p%ywania i !eglowania,
poprawy jako'ci oferty turystycznej obszaru wokó% Zespo%u Jezior Wdzydzkich,
161

promowanie Wdy jako atrakcyjnego szlaku kajakowego, w tym przygotowanie kampanii
informacyjno-edukacyjnych (m.in. poprzez spoty reklamowe  kino, radio, TV, Internet),
stworzenie oferty szlaku !eglarskiego Krainy Jezior Wdzydzkich,
stworzenie warunków do rozwijania !eglugi pasa!erskiej na odcinku miedzy Wdzydzami
(gm. Ko'cierzyna) a Borskiem (gm. Karsin),
stworzenie sieci wypo!yczalni sprz&tu wodnego, czarterowania jachtów (w tym dla turysty
zagranicznego),
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno'+ organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo!liwiajcych przep%yw kajaków,
konieczno'+ przedsezonowej (lipiec/sierpie") odcinkowej wycinki bujnej ro'linno'ci w korytach rzek.
Ryc. 13. Przysta" kajakowa na Wdzie w Czarnej Wodzie (gm. Czarna Woda)

"ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz#% II  obiekty.
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3.10.4. Kana Wdy
Charakterystyka Kanau
Poni!ej Borska szlak Wdy ulega rozga%&zieniu i mo!liwy
staje si& równie! sp%yw Kana%em Wdy. D%ugo'+ tego
szlaku wynosi 26,4 km i wiedzie przez miejscowo'ci: Bk,
Wojtal i Cegielni&. W celu kontynuacji sp%ywu, nale!y
przenie'+ kajaki na Studzienick Strug&, która wiedzie
przez Jeziora Smolnik i Wieckie a! do uj'cia do Wdy
w okolicach Klonowic. Kana% zosta% wybudowany w 1840
r., jako najstarszy z systemu kana%ów melioracyjnych,
nawadniajcych suche tereny Borów Tucholskich. To
%atwy i malowniczy szlak kajakowy, pozbawiony przeszkód w górnym odcinku, nadajcy si& dla
pocztkujcych kajakarzy. Poni!ej miejscowo'ci Cegielnia kana% si& rozwidla, stopniowo zanikajc w'ród
pól i %k.
Tab. 88. Charakterystyka szlaku turystycznego Kanau Wdy
Dugo#$ (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
$rednio
trudnych

odcinków
atwych

18

0

0

18

okolice Borska (przy ujciu z
Jez. Wdzydze)  Cegielnia
(wraz z odcinkiem Wdy)

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

2

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Turystyczne uytkowanie Kanau159
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako!# wód
W latach 2016-2018 nie prowadzono monitoringu JCWP Kana Wdy.
Budowle hydrotechniczne i inynierskie160
Na Kanale Wdy znajduj" si#:
luzy w Uro'y (gm. Czersk) oraz Cegielni (gm. Kaliska),
akwedukt Studzieniczna Struga (gm. Kaliska),
2 mosty kolejowe w B"ku (gm. Karsin, linia kolejowa nr 215), Wojtalu (gm. Czersk, linia kolejowa
nr 201),
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i in"ynierskie.
Powy'sze budowle nie stanowi" znacznej uci"'liwoci dla kajakarzy.

159

Informacje nie oznaczaj", 'e wymienione sposoby u'ytkowania wyst#puj" na ca!ym odcinku Kana!u.
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G!ówny Urz"d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
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Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania161
niskie stany wód poni'ej Miedzna  latem problemy z wod",
odcinkowa niedro'no' kanau oraz Studzienicznej Strugi wynikaj"ca z bujnej rolinnoci,
odcinkowa niedro%no' kanau oraz Studzienicznej Strugi wynikaj"ca z wiatroomów i powalonych
drzew,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej,
w celu kontynuacji spywu Wd" konieczne jest przeniesienie kajaku na rzek# Studzieniczna Strug# 
rzek# do' uci"%liw" (przenoski, przeszkody).
Istniej$ce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta* kajakowa nad Kanaem Wdy w B"ku (gm. Karsin)+,
przejd& do planszy Istniej#ce, projektowane lub bd#ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Z nurtem Wdy.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Z uwagi, !e nurt jest minimalny na Kanale Wdy mo!na p"ywa# w obu kierunkach. Z punktu widzenia
równoleg"oci odcinka Kana"u Wdy do rzeki Wdy oraz ogranicze& w dronoci szlaku poniej
miejscowoci Cegielnia funkcjonujca przysta& kajakowa w Bku jest wystarczajc infrastruktur
obs"ugi turystyki wodnej. Jednak ograniczenie szlaku kajakowego na Kanale do odcinka midzy Borskiem
a Bkiem nie jest w"aciwe i ogranicza znacznie atrakcyjno# ca"ego szlaku. Wskazane jest rozwinicie
odcinka do akweduktu w miejscowoci Cegielnia i powizanie szlaku Kana"em Wdy z odcinkiem rzeki
Studzieniczna Struga przez akwedukt do jej ujcia do Wdy w miejscowoci Wieck. Wymaga to
uzupe"nienia szlaku o dodatkowe miejsca obs"ugi turystów.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak samego Kana"u Wdy, mimo malowniczego po"oenia, z uwagi na jego ograniczenia )niedobory
wody* poniej miejscowoci Cegielnia bez powizania go z innym szlakiem nie jest szczególnie
atrakcyjnym. Z uwagi na moliwo# jego powizania przez akwedukt z rzek Studzieniczna Struga, jego
atrakcyjno# i ciekawo# wzrasta. Stanowi# moe take odcinkow alternatyw dla sp"ywów Wd na
odcinku midzy Borskiem a miejscowoci Wieck. Szlak samego Kana"u w powizaniu z rzek
Studzieniczna Struga moe take stanowi# atrakcyjny odcinek dla organizacji sp"ywów weekendowych.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nowe obiekty:
Przysta& kajakowa wraz z przenosk przy Akwedukcie Kana" Wdy  Studzieniczna Struga (gm.
Kaliska, nr karty 991),
Przysta& kajakowa przy play w Wiecku nad Jeziorem Wieckim )gm. Czersk, nr karty 992),
przejd+ do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
161

Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin
i nawozów na jako# wód,
wykszta"cenie odpowiednich kadr do obs"ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie cilejszej wspó"pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
uruchomienie produktów/wydarze&/programów wyd"uajcych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgldnieniem turystyki weekendowe,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno# organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiajcych przep"yw kajaków,
konieczno# przedsezonowej )lipiec/sierpie&* odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek.
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3.11. System rzeczny Wieprzy
Ogólna charakterystyka zlewni
Rzeka Wieprza o ca"kowitej d"ugoci 133 km zbiera wody
z obszaru 2.213 km2 i odprowadza do Morza Ba"tyckiego
w rejonie Dar"ówka. Tab. 89 przedstawia g"ówne
dop"ywy Wieprzy. Wieprza wyp"ywa na wysokoci 170
m n.p.m. z jeziora Ko"ole w okolicach G"odowa w gminie
Miastko. Na ca"ej d"ugoci rzeka Wieprza przyjmuje
liczne dop"ywy, sporód których najistotniejszymi
w województwie pomorskim s rzeki Doszenica,
Boanka, Pokrzywna, Broczynka, Studnica, Bystrzenica.
System rzeczny Wieprzy po"oony jest na Pojezierzu
Bytowskim, którego zrónicowany krajobraz pe"en jest morenowych wzgórz porozcinanych rynnami
jezior i dolinami rwcych rzek. Dalej rzeka przep"ywa przez Wysoczyzn Polanowsk  to take region
wzgórz, morenowych rozcinanych przez przep"ywajce rzeki. Z biegiem rzeki krajobraz staje si coraz
mniej zrónicowany, a chwilami zupe"nie p"aski to wiadczy o tym, e Wieprza osign"a Równin
S"upsk. Kraina ta jest intensywnie uytkowana rolniczo, a kajaki p"yn tu nie tylko wród lasów, ale i "k
oraz pól, które zdecydowanie dominuj w ostatnim regionie, przez który przep"ywa rzeka tj. Wybrzee
S"owi&skie, uchodzc do morza w Dar"ówku162.
Tab. 89. Gówne dopywy Wieprzy

Nazwa

#ródo

Miejsce uj$cia do Wieprzy

Dugo cieku (km)

Powierzchnia
zlewni (km2)

Pokrzywna

ok. Witanowa

ok. Boanka

25,5

243,74

Jezioro S"osineckiego Ma"ego

Biesowice

38

315

Studnica

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

Jednolite czci wód powierzchniowych163
Ponisze tabele przedstawiaj jednolite czci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
po!oone w granicach zlewni rzeki Wieprzy.
Tab. 90. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Wieprzy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW60001746449

Studnica od Pierskiej Strugi z jez. Studzieniczno i Bobicino Wlk.

2

PLRW6000174624

Pokrzywna do Kunicy

3

PLRW6000174619

Wieprza do Pokrzywny bez Pokrzywny

4

PLRW6000174682

Grabowa do Wielinki

5

PLRW60001946791

Wieprza od Moszczenicy do "kawicy

6

PLRW60001946599

Wieprza od Studnicy do Moszczenicy

162

J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotyczca charakterystyki uwarunkowa# hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda#sk 2013.
163
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (!cznie z ochron rodowiska) w myl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow
Dyrektyw Wodn. Jednolita cz% wód jest pojciem. obejmujcym zarówno zbiorniki wód stojcych, jak i cieki, a take
przybrzene fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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7

PLRW60001746529

Bystrzenica

8

PLRW60002346569

&cignica

9

PLRW6000194649

Studnica od Pierskiej Strugi do ujcia

10

PLRW60001746729

Moszczeniczka

11

PLRW60001746349

Broczynka

12

PLRW60001746849

Grabówka

13

PLRW6000174654

Dopyw z jez. "towskiego

14

PLRW6000174628

Slizie#

15

PLRW60001746514

Dop!yw z jeziora Ob!skiego

16

PLRW6000174632

Dop!yw ze Smólna

17

PLRW60001746852

Jasienica

18

PLRW6000194629

Pokrzywna od Kunicy do ujcia

19

PLRW6000174646

&wierzynka

20

PLRW6000174648

Dzika

21

PLRW6000194639

Wieprza od Pokrzywny do Studnicy

22

PLRW60001746832

Dopyw z jez. Nidno (Dugiego)

23

PLRW60001746732

Pijawica

24

PLRW60001746712

Wrzeniczka

25

PLRW60001746474

Dopyw z Przytocka

26

PLRW60001746716

Paowska Struga

27

PLRW60001746452

Dopyw z Kamnicy

28

PLRW6000174626

Korzyca

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 91. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Wieprzy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW20887

Jez. Bobiciskie Wielkie

2

PLLW20926

Jez. Skpe

3

PLLW20935

Jez. Kocielne

4

PLLW20942

Jez. Ob!skie

5

PLLW20931

Jez. Studzieniczno

6

PLLW20929

Jez. S!osineckie Wielkie

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego znaczenie ma Pokrzywna, Studnica oraz Wieprza.
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3.11.1. Studnica
Charakterystyka rzeki i jezior przep!ywowych
'ród!a Studnicy lewego dop!ywu Wieprzy, znajduj si
w zachodniej czci Pojezierza Bytowskiego (na
po!udniowy wschód od Miastka). Rzeka wyp!ywa
z Jeziora S!osineckiego Ma!ego w okolicy miejscowoci
S!osinko.
Nastpnie
przep!ywa
przez
jezioro
Studzieniczno i kieruje si w stron Miastka. Studnica,
jako rzeka redniej d!ugoci (42 km) przep!ywa przez
pikne i ciekawe krajobrazowo tereny pokonujc a
3 regiony
fizyczno-geograficzne:
od
Równiny
Charzykowskiej (odcinek *ródliskowy), poprzez Pojezierze Bytowskie po Wysoczyzn Polanowsk w
granicach, której uchodzi do Wieprzy w okolicach miejscowoci Biesowice.
Studnica w ca!oci przep!ywa przez tereny lene i rzadko wyp!ywa na podmok!e otwarte tereny !k.
Rzeka p!ynie w g!boko wcitym wwozie, ma silny nurt i sporo kamienistych bystrzy. Na niektórych
odcinkach wystpuj znaczne spadki terenu, na odcinku ok. 25 km lustro wody obnia si o ok. 50 m, co
daje spadek rzdu 2. Rzeka zwalnia i poszerza si w miejscu, gdzie zblia si do Wieprzy. Szlak naley
do bardzo trudnych i wymaga od p!yncych dowiadczenia z uwagi na bardzo liczne zwalone drzewa
i prze!omy. Szczególnie trudny jest na odcinek z Miastka do "odzierzy 164.
D!ugo% sp!awnego szlaku kajakowego na Studnicy wynosi 34 km 165. Za rekomendowane miejsce
pocztkowe sp!ywów przyjmuje si Miastko (przysta# kajakowa). Szlak wiedzie w kierunku pó!nocnym
a do ujcia rzeki do Wieprzy, któr moe by% dalej kontynuowany.
Tab. 92. Charakterystyka szlaku turystycznego Studnicy
D!ugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Miastko (ul. Fabryczna) 
ujcie do Wieprzy

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
rednio
trudnych

35

33

2

odcinków
!atwych

0

Liczba
przenosek

Liczba dni na
sp!yw
szlakiem

4

2

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Turystyczne u#ytkowanie rzeki166
kajakarstwo,
amatorski po!ów ryb.
Jako wód
Bazujc na wynikach monitoringu operacyjnego wód rzecznych ustalono, e wody rzeki Studnicy
charakteryzowa!y si dobrym i umiarkowanym potencja!em ekologicznym, stanem chemicznym poniej
dobrego i z!ym stanem ogólnym.
Ocen stanu JCWP z rzek Studnic zamieszczono w tabeli poniej.
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*ród!o: www.ekajaki.pl, http://www.wyprawsie.pl/
Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej, Urzd Marsza!kowski
Województwa Pomorskiego, Gda#sk 2013.
166
Informacje nie oznaczaj, e wymienione sposoby uytkowania wystpuj na ca!ym odcinku rzeki.
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Stan/potencja!
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2017

III

I

poniej
dobrego

II

III

poniej
dobrego

z!y

Studnica od Pierskiej
Strugi z jez. Studzieniczno i
Bobicino Wielkie

PLRW60001746449

2017

II

II

II

-

II

-

-

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

PLRW6000194649

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Studnica od Pierskiej Strugi
do ujcia

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Kod JCWP

Rok bada$

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Tab. 93. Ocena stanu jednolitej czci wód powierzchniowych Studnicy

ródo: Raport o stanie #rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony $rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony $rodowiska, Biblioteka Monitoringu $rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in#ynierskie167
Na rzece Studnicy znajduj si:
2 zastawki dla stawów rybnych w S!osinku I (gm. Miastko) oraz S!osinku II (gm. Miastko), 1 zastawka
w miejscowoci Pasieka (gm. Miastko),
5 jazów: 4 jazy w miejscowoci Pasieka (gm. Miasto), 1 jaz w Miastku,
4 MEW w Ciecholubach (gm. Kpice), Kawcze I i II (gm. Miastko) oraz w miecie Miastko,
11 mostów drogowych, w tym w gminach: Kpice (4 szt.) oraz Miastko (7 szt.),
przejd* do planszy Budowle hydrotechniczne i in%ynierskie.
Powysze budowle nie stanowi znacznej uciliwo!ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania168
niskie stany wód,
odcinkowa niedrono!" rzeki wynikajca z wiatro#omów i powalonych drzew,
brak regularnego oznakowania szlaku.
Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji169 obiekty obs!ugi turystyki wodnej
Przysta kajakowa i miejsce pocztkowe spywów w Miastku (gm. Miastko, w trakcie realizacji)*,
Przenoska i zagospodarowanie brzegów w Miastku (gm. Miastko, w trakcie realizacji)*,
Przenoska (pojedyncza), przysta kajakowa i pole biwakowe w Kawczynie (gm. Miastko, w trakcie
realizacji)*,
Przenoska w Kawczynie (gm. Miastko, w trakcie realizacji)*,
Dolina Studnicy  baza kajakowa w Kawczynie (gm. Miastko),
Przenoska przy elektrowni Ciecholub (gm. K%pice)*,
przejd& do planszy Istniejce, projektowane lub b!dce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
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Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G#ówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
168
Informacje oznaczaj, e wymienione ograniczenia i bariery wyst%puj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
169
Obiekty projektowane lub b%dce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.

169

Inwestycje (*) zosta#y lub zostan zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia#anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  w"ród dopywów Wieprzy.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Studnicy naley oceni" na dobry. Szlak rzeki Studnicy
dotychczas nie by# zagospodarowany turystycznie, std powstajca infrastruktura turystyczna de facto
dopiero tworzy ofert% turystyczn tej rzeki, zwi%ksza bezpiecze'stwo kajakarzy i komfort wypoczynku
na poszczególnych etapach sp#ywów. W przypadku zwi%kszonego zainteresowania organizacj sp#ywów
na szlaku Studnic wskazane moe by" doposaenie istniejcych miejsc obs#ugi turystów (np. elementy
ma#ej architektury) bez konieczno!ci dog%szczania nowych lokalizacji.
Ocena potencja!u turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak Studnicy jest trudnym i wymagajcym odcinkiem z uwagi na silny nurt i sporo kamienistych bystrzy,
w zwizku z tym adresowany jest do w%szego grona do!wiadczonych kajakarzy. Dodatkowo fakt, e
polecany jest do sp#ywu kajakami jednoosobowymi, ogranicza znacznie moliwo!ci rozwoju oferty dla
rodzin z dzie"mi.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obs!ugi
turystyki wodnej
Nie wskazuje si% nowych lokalizacji lub rozbudowy istniejcych obiektów.
Rekomendowane inne dziaania su"ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-!ciekowej w ramach aglomeracji !ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru !cieków bytowych i szczelno!ci zbiorników,
podnoszenie !wiadomo!ci rolników w zakresie skutków stosowania !rodków ochrony ro!lin
i nawozów na jako!" wód,
wykszta#cenie odpowiednich kadr do obs#ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie !ci!lejszej wspó#pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki, w tym z województwa zachodniopomorskiego,
uruchomienie produktów/wydarze'/programów wyd#uajcych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgl%dnieniem turystyki weekendowe,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno!" organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umoliwiajcych przep#yw kajaków,
zadbanie i uporzdkowanie terenów wokó# MEW.
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3.11.2. Wieprza z Pokrzywn
Charakterystyka rzek i jezior przep!ywowych
Wieprza wypywa z Jeziora Biaego (gm. Miastko)
niedaleko wsi Godowo na Pojezierzu Bytowskim. Szlak
Wieprzy jest dosy! trudny i uci"#liwy szczególnie
w górnym i %rodkowym biegu. Dugo%! spawnego szlaku
kajakowego Wieprzy z Pokrzywn" (w granicach
województwa pomorskiego) wynosi 49,9 km, a caego
szlaku wodnego 73,3 km. Za rekomendowane miejsce
pocz"tkowe spywu Wieprz" przyjmuje si& miejscowo%!
Glewnik (okolice Trzebielina) na Pokrzywnej, która po
okoo 9 km uchodzi do Wieprzy. Rzeka Pokrzywna stanowi prawobrze#ny dopyw Wieprzy. Swoje 'róda
ma w okolicach Witanowa na Pojezierzu Bytowskim, dalej pynie przez Wysoczyzn& Polanowsk" a# do
uj%cia do Wieprzy, rzeka mierzy zaledwie 28 km dugo%ci. Szlak na Pokrzywnej jest do%! trudny, gdy# na
szlaku jest du#o zwaek (powalonych drzew), a w dolnym odcinku znajduj" si& liczne gazy oraz kamieniste
przemiay i bystrza.
Rzeka Wieprza w górnej cz&%ci szlaku przepywa przez malownicze tereny le%ne, wcinaj"c si& w liczne
w"wozy. Powy#ej uj%cia Pokrzywnej charakteryzuje si& szybkim nurtem, dugimi bystrzami, licznymi
powalonymi drzewami, co nadaje jej podgórskiego charakteru. Ponadto liczne s" tu przenoski przy
elektrowniach i mynach wodnych. Na tych odcinkach Wieprza nie jest rzek" dla pocz"tkuj"cych. Dopiero
poni#ej Korzybia staje si& tras" atw" i dogodn" nawet dla masowych spywów. Odcinek %rodkowy od
miejscowo%ci Korzybie oraz dolny s" spokojniejsze i zdecydowanie agodniejsze. Le%ny krajobraz
zast&puj" tutaj szeroko rozpo%cieraj"ce si& "ki i pola.
Tab. 94. Charakterystyka szlaku turystycznego Wieprza z Pokrzywn
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

0

0

1

74

6

6

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

odcinków
atwych

Pokrzywna
(Glewnik

Broczyna - uj%cie do rz.
Wieprzy)

9

0

9

Broczyna  (woj. zach. 
Darówko) Morze Batyckie

100

0

26

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Turystyczne u$ytkowanie rzek i jezior przep"ywowych170
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.

170

Informacje nie oznaczaj", #e wymienione sposoby u#ytkowania wyst&puj" na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.

171

Jako"# wód
Bazuj"c na wynikach monitoringu operacyjnego wód pyn"cych ustalono, #e badane JCWP rzeki
Pokrzywny charakteryzoway si& dobrym stanem chemicznym. JCWP z Wieprz" osi"gn&y umiarkowany
potencja ekologiczny. O zaliczeniu JCWP do potencjau umiarkowanego zdecydoway wy"cznie wyniki
fizykochemiczne. W efekcie ich stan ogólny oceniono jako zy.
Ocen& stanu JCWP z rzek" Wieprzy z rzek" Pokrzywn" zamieszczono w tabeli poni#ej.

Kod JCWP

Rok bada*

Klasa elementów
biologicznych

Klasa elementów
hydromorfologicznyc
h

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

Tab. 95. Ocena stanu jednolitej cz%"ci wód powierzchniowych Wieprzy z Pokrzywn

Pokrzywna do Kunicy

PLRW6000174624

2017

-

-

-

-

-

dobry

-

Wieprza od Pokrzywny
bez Pokrzywny

PLRW6000174619

2017

II

I

poni#ej
dobrego

II

III

poni#ej
dobrego

zy

Nazwa JCWP

ródo: Raport o stanie "rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie171
Na rzece Wieprza znajduj si:
1 jaz dla stawów rybnych w Boance (gm. Trzebielino),
4 MEW w Trzebielinie na Pokrzywnej (gm. Trzebielino), Biesowicach (gm. Kpice), Kpce (gm. Kpice)
oraz w Kpicach (gm. Kpice),
1 zastawka w Kramarzynach (gm. Tuchomie),
13 mostów drogowych, w tym w gminach: Kpice (7 szt.), Miastko (3 szt.) oraz Trzebielino (3 szt.),
1 most kolejowy w Kpicach,
na rzece Pokrzywna znajduj si:
2 jazy pitrzce w miejscowociach Poborowo i Trzebielino (obydwa obiekty gm. Trzebielino),
1 zastawka pitrzca w miejscowoci #ubno (gm. Ko%czyg%owy),
przejd& do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powy!sze budowle nie stanowi znacznej uci!liwo"ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania172
odcinkowa niedro!no"' rzeki wynikajca z bujnej ro"linno"ci,
odcinkowa niedro!no"' rzeki wynikajca z wiatro%omów i powalonych drzew,
niedostpno"' brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
171

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G%ówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
172
Informacje oznaczaj, !e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.

172

Istniej$ce, projektowane lub b"d$ce w trakcie realizacji173 obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta* kajakowa i miejsce pocztkowe sp%ywów Pokrzywn w Glewniku (gm. Trzebielino)*,
Przysta* kajakowa w Broczynie (gm. Trzebielino)*,
Wypo!yczalnia kajaków Trzebielino (gm. Trzebielino),
Przysta* nad jeziorem Ob%skim w Ob%!u (gm. Kpice)*,
Przysta! kajakowa w Korzybiu (gm. Kpice)+,
Przysta! kajakowa w Kawce (gm. Kpice, Nadle"nictwo Warcino)+,
Przenoska przy elektrowni Biesowice (gm. Kpice, Nadle"nictwo Warcino)+,
Przenoska przy elektrowni K"pka (gm. Kpice, Nadle"nictwo Warcino)+,
Przysta* kajakowa w Kpicach (gm. Kpice),
Przenoska przy garbarni w K"picach (gm. Kpice, Nadle"nictwo Warcino)+,
przejd& do planszy Istniej#ce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs$ugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zosta%y lub zostan zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia%anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  wród dop$ywów Wieprzy.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Wieprzy nale!y oceni' na dobry. Szlak rzeki Wieprzy
dotychczas nie by% zagospodarowany turystycznie, std powstajca infrastruktura turystyczna de facto
dopiero tworzy ofert turystyczn tej rzeki, zwiksza bezpiecze*stwo kajakarzy i komfort wypoczynku
na poszczególnych etapach sp%ywów. Dla poprawy oferty ca%ej rzeki konieczny jest rozwój infrastruktury
turystycznej tak!e na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W przypadku zwikszonego
zainteresowania organizacj sp%ywów na szlaku Wieprz wskazane mo!e by' doposa!enie istniejcych
miejsc obs%ugi turystów (np. elementy ma%ej architektury) bez konieczno"ci dogszczania nowych
lokalizacji.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak Wieprzy jest dosy' trudny i uci!liwy w górnym i "rodkowym biegu, w zwizku z tym adresowany
jest do w!szego grona do"wiadczonych kajakarzy. W szlaku liczne zwalone drzewa, konieczne bd
tak!e przenoski przy elektrowniach i m%ynach wodnych. Jednak zasoby i walory przyrodnicze
i krajobrazowe tych odcinków buduj zasadniczy potencja% szlaku kajakowego. Na dalszym odcinku
poni!ej Korzybia rzeka staje si tras %atw i dogodn nawet dla masowych sp%ywów, a tym dla rodzin
z dzie'mi.
Postulowane lokalizacje nowych lub rozbudowy istniej$cych miejsc obsugi turystyki wodnej
Obiekty istniejce  planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Przysta" nad jeziorem Ob#%skim w Ob#%!u (gm. K%pice, nr karty 471),
Przysta" kajakowa w K%picach (gm. K%pice, nr karty 1088),
przejd& do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.

173

Obiekty projektowane lub b%dce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw.
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Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporzdkowanie gospodarki wodno-'ciekowej w ramach aglomeracji 'ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru 'cieków bytowych i szczelno'ci zbiorników,
podnoszenie 'wiadomo'ci rolników w zakresie skutków stosowania 'rodków ochrony ro'lin
i nawozów na jako'* wód,
wykszta#cenie odpowiednich kadr do obs#ugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej,
nawizanie 'ci'lejszej wspó#pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki, w tym z województwa zachodniopomorskiego,
uruchomienie produktów/wydarze"/programów wyd#u!ajcych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgl%dnieniem turystyki weekendowe,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno'* organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo!liwiajcych przep#yw kajaków,
konieczno'* przedsezonowej (lipiec/sierpie") odcinkowej wycinki bujnej ro'linno'ci w korytach rzek,
zadbanie i uporzdkowanie terenów wokó# MEW.

174

3.12. System rzeczny Wierzycy
Ogólna charakterystyka zlewni
W zlewni Wierzycy odprowadzanie nadwy!ek wodnych
odbywa si% generalnie na po#udnie. Powierzchnia zlewni
Wierzycy po profil w Brodach Pomorskich wynosi 1543,36
km2. Tab. 96 przedstawia g#ówne dop#ywy Wierzycy, z
kolei Tab. 97. Najwi%ksze jeziora w zlewni Wierzycy.
Ukszta#towanie powierzchni zlewni jest urozmaicone,
wysoko'ci malej z pó#nocy ku po#udniowemuwschodowi. Cz%'* górna zlewni to falista lub miejscami
pagórkowata wysoczyzna morenowa o deniwelacjach
wysoko'ci wzgl%dnych dochodzcych do 20 m. Na
obszarze tym licznie wyst%puj niewielkie zag#%bienia bezodp#ywowe. Najwy!szy punkt zlewni to Góra
G%sia (279,2 m n.p.m.), natomiast najni!szy to okolice uj'cia Wierzycy do Wis#y na po#udnie od
miejscowo'ci Gniew (12,7 m n.p.m.). W rze&bie zlewni bardzo wyra&nie zaznacza si% dolina Wierzycy.
System rzeczny Wierzyca fragmentarycznie zwizany jest z obszarem Pojezierza Kaszubskiego, za' w 'rodkowej
i dolnej cz%'ci z obszarem Pojezierza Starogardzkiego (Kociewskie), a! wreszcie w Gniewie uchodzi do Wis#y.
Spo'ród pi%ciu wi%kszych dop#ywów sp#awne s Ma#a Wierzyca, Wietcisa, Piesienica i W%giermuca.
Przep#ywy charakterystyczne na Wierzycy z wielolecia charakteryzuj si% wyrównanymi warto'ciami
'redniego i niskiego przep#ywu oraz nieregularnymi wysokimi w strefie przep#ywów wysokich.
W Zapowiedniku zaobserwowano majowy spadek, a nast%pnie gwa#towny wzrost do lipca. W Brodach
wyst%puje spadek warto'ci w czerwcu, a nast%pnie wzrost w lipcu. Na obu posterunkach we wrze'niu
notowane by#y warto'ci niskie. +rednie miesi%czne przep#ywy wy!sze od 'redniego rocznego przep#ywu,
na wszystkich trzech posterunkach obserwowano w omawianym wieloleciu od listopada do kwietnia, bd&
maja (z kulminacj w marcu), a ni!sze od maja, bd& czerwca do pa&dziernika (z minimum w sierpniu
w Zapowiedniku, w Brodach we wrze'niu)174.
Tab. 96. Gówne dopywy Wierzycy

Nazwa
Dop#yw spod
Ko'cierzyny
Ma#a Wierzyca

!ródo

miejsce uj"cia do
Wieprzy

dugo"# cieku
(km)

powierzchnia zlewni
(km2)

na p#n. od Ko'cierzyny

Ko'cierzyna

10,73

28,91

ok. Liniewa

na p#d. od Pa#ubina

34,6

124,65

Wietcisa

na wsch. od Sztofrowej Huty

Czysta Woda

44,64

276,1

Piesienica

na zach. od Zblewa

na zach. od Starogardu
Gda"skiego

23,26

201,79

Jez. Czarnoleskie - ok. Skórcza

na p#d.-wsch. od
Klonówki

30,32

155,79

ok. Le'nictwa Le'na Jania Bory Tucholskie

na zach. od Bród
Pomorskich

31,38

185,71

W%giermuca
Janka

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.

174
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla
potrzeb dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk
2013.
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Tab. 97. Najwiksze jeziora w zlewni Wierzycy
Lp.

Nazwa jeziora

Pow.
[ha]

Poj.
[tys. m3]

G!b.max.
[ha]

G!b."r.
[m]

1

Borzechowskie Wielkie

237,70

27002,00

43,00

11,00

2

Kr!g

148,40

1017,00

2,00

0,70

3

Zagnanie

143,00

12812,00

19,50

9,00

4

Grabowskie

140,70

18711,00

28,10

13,30

5

Niedackie

115,30

10741,80

30,00

9,30

6

Przywidzkie Wielkie

114,00

6311,30

12,00

5,30

7

Polaszkowskie

106,50

4491,00

10,00

4,20

8

Hutowe

105,20

6892,50

16,90

6,50

9

Sumi"skie

95,40

3225,90

7,00

3,40

10

Sob!ckie (Sobackie)

91,10

10010,60

28,40

11,00

11

Gatno

72,60

7598,80

25,20

10,50

12

Przyw#oczno (Wiechszul-Przyw#oczno

69,50

2085,00

10,90

3,00

13

Wygonin

67,50

4307,60

24,80

6,40

14

Wierzysko

57,50

2620,50

7,60

4,60

15

Dobrogoszcz

53,30

1688,50

6,60

3,20

ródo: J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.

Jednolite cz"ci wód powierzchniowych175
Ponisze tabele przedstawiaj! jednolite cz&'ci wód powierzchniowych, odpowiednio rzeczne i jeziorne,
poo%one w granicach zlewni rzeki Wierzycy.
Tab. 98. Wykaz JCWP rzecznych w zlewni Wierzycy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP rzecznych

1

PLRW20001929899

Wierzyca od Wietcisy do uj'cia

2

PLRW200017298469

Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownic!

3

PLRW200017298173

Wierzyca z Jez. Grabowskiego i Wierzysko do wyp. z Jez. Zagnanie

4

PLRW200017298869

Janka do Liski z Lisk!

5

PLRW20001729866

Piasienica z Jez. Niedackim do dop. z Jez. Semli"skiego

6

PLRW200017298786

W&giermuca od dop. z Wysokiej z dop. z Wysokiej

7

PLRW200025298273

Maa Wierzyca do wypywu z jez. Polaszkowskiego

8

PLRW20001929819

Wierzyca od wypywu z Jez. Zagnanie do Maej Wierzycy

9

PLRW20002429839

Wierzyca od Maej Wierzycy do Wietcisy

10

PLRW200020298789

W&giermuca od dopywu z Wysokiej do uj'cia

11

PLRW200017298689

Dopyw z jez. Sumi"skiego

12

PLRW200019298499

Wietcisa od Rutkownicy do uj'cia

13

PLRW200017298329

Dopyw z jez. Wielkiego

14

PLRW200017298189

Dopyw z jez. Kr!g

15

PLRW20001929889

Janka od Liski do uj'cia

16

PLRW20001729829

Maa Wierzyca od wypywu z Jez. Polaszkowskiego do uj'cia

17

PLRW20001729888

Beka

18

PLRW20001729892

Dopyw spod Piaseczna

175
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (!cznie z ochron! 'rodowiska) w my'l polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow!
Dyrektyw! Wodn!. Jednolita cz&'* wód jest poj&ciem. obejmuj!cym zarówno zbiorniki wód stoj!cych, jak i cieki, a tak%e
przybrze%ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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19

PLRW20001729872

Dopyw z Kokoszków

20

PLRW20001729848

Dopyw z jez. Krawusi"skiego

21

PLRW20001929869

Piesienica od dop. z Jez. Semli"skiego do uj'cia

22

PLRW20001729834

Dopyw z Kobyla

23

PLRW2000172981769

Dopyw z jez. Przywoczno

24

PLRW200017298472

Dopyw z Przer&bskiej Huty

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Tab. 99. Wykaz JCWP jeziornych w zlewni Wierzycy
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP jeziornych

1

PLLW20695

Jez. Borzechowskie Wielkie

2

PLLW20657

Jez. Kr!g

3

PLLW20650

Jez. Zagnanie

4

PLLW20643

Jez. Grabowskie

5

PLLW20688

Jez. Niedack

6

PLLW20679

Jez. Przywidzkie Wielkie

7

PLLW20670

Jez. Polaszkowskie

8

PLLW20669

Jez. Hutowe

9

PLLW20697

Jez. Sumi"skie

10

PLLW20663

Jez. Sob!ckie

11

PLLW20668

Jez. Gatno

12

PLLW20652

Jez. Przywoczno

13

PLLW20658

Jez. Wygonin

14

PLLW20647

Jez. Wierzysko

15

PLLW20649

Jez. Dobrogoszcz

16

PLLW20696

Jez. Steklno

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Z punktu widzenia zagospodarowania turystycznego znaczenie ma Wierzyca i Wietcisa.
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3.12.1. Wierzyca
Charakterystyka rzeki i jezior przep!ywowych
Rzeka Wierzyca (ciek II rz&du), lewobrze%ny dopyw
Wisy
ma
swoje
róda
na
Pojezierza
Wschodniopomorskie (makroregion) w rejonie Wzgórz
Szymbarskich u podnó%a Zamkowej Góry na wysoko'ci
223 m n.p.m. niedaleko wsi Piotrowo (ok.13 km na
pónocny-wschód od Ko'cierzyny). Dugo'* rzeki wynosi
170,49 km. Pocz!tkowy bieg rzeki Wierzycy
charakteryzuje si& du%ymi spadkami, w biegu 'rodkowym,
rzeka zaczyna bardzo silnie meandrowa*. Do Wierzycy
uchodz! liczne dopywy, z których najwi&kszy to Wietcisa. Rzeka przepywa przez wi&ksze jeziora
przepywowe: Grabowskie i Zagnanie.
Wierzyca nale%y do rzek bystrych i swoim re%imem przypomina cz&sto rzeki górskie (szybki nurt i du%e
spadki). Dolina rzeki posiada niezwyke walory przyrodnicze: dzikie przeomy, liczne zakola i uroczyskowe
zalewy. Pyn!c w kierunku poudniowo-wschodnim silnie meandruje i wielokrotnie zmienia swój bieg 176.
Dugo'* spawnego szlaku kajakowego wynosi 149 km, za rekomendowane miejsce pocz!tkowe spywu
przyjmuje si& Jezioro Wierzysko177 koo Ko'cierzyny. Do uj'cia Wietcisy (rejon Czarnocina) Wierzyca jest
szybka, brzegi ma wysokie, zaro'ni&te trzcin! i niedost&pne, miejscami rzeka jest tu g&boka. W biegu
'rodkowym, przed Starogardem Gda"skim, rzeka zaczyna bardzo silnie meandrowa*, a od Starogardu
brzegi rzeki s! na pewnych odcinkach poro'ni&te przez ozowiska - w wi&kszo'ci do przepyni&cia bez
wi&kszych trudno'ci.
Tab. 100. Charakterystyka szlaku turystycznego Wierzycy
Dugo"# (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Jez. Wierzysko - Gniew

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
"rednio
trudnych

odcinków
atwych

154

0

154

0

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

14

8

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda"sk 2017.

Turystyczne u$ytkowanie rzeki i jezior przep"ywowych178
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako"# wód
Analiza wyników monitoringu operacyjnego JCWP wykazaa rozpi&to'* jako'ciow! we wszystkich
kategoriach klasyfikacyjnych, tak%e w stanie/potencjale ekologicznym. We wszystkich analizowanych
JCWP stwierdzono umiarkowany potencja ekologiczny, za' chemiczny zosta oceniony jako poni%ej
dobrego. Tak%e ich stan ogólny prezentowa si& le.
Ocen& stanu jednolitych cz&'ci wód powierzchniowych z rzek! Wierzyc! zamieszczono w tabeli poni%ej.
176
J. Fac-Beneda, I. Chlost, Ekspertyza dotycz!ca charakterystyki uwarunkowa" hydrograficznych województwa pomorskiego dla potrzeb
dokumentu Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gda"sk 2013.
177
Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej, Urz!d Marszakowski
Województwa Pomorskiego, Gda"sk 2013.
178
Informacje nie oznaczaj!, %e wymienione sposoby u%ytkowania wyst&puj! na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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Stan/potencja!
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2016

III

II

poni ej!
dobrego

II

III

poni ej!
dobrego

z"y

Wierzyca!od!wyp"ywu!z!jez.!
Zagnane!do!Ma"ej!Wierzycy

PLRW20001929819

2016

III

II

poni ej!
dobrego

II

III

poni ej!
dobrego

z"y

Wierzyca z jez. Grabowskie i
Wierzysko!do!wyp"ywu!z!
jez. Zagnane

PLRW200017298173

2016

II

I

poni ej!
dobrego

-

III

-

z"y

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

PLRW20001929899

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Wierzyca od Wietcisy do
ujcia

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Kod JCWP

Rok bada

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Tab. 101. Ocena stanu jednolitej cz"ci wód powierzchniowych Wierzycy

ródo: Raport o stanie rodowiska województwa pomorskiego w roku 2016. Inspekcja Ochrony rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony rodowiska, Biblioteka Monitoringu rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie179
Na rzece Wierzycy!znajduj#!si%:
5!jazów!do!pi%trzenia!w!Rekownicy!(gm.!Nowa!Karczma),!B%dominie!(gm.!Nowa!Karczma),!Wielkim!
Klinczu! (gm.! Kocierzyna),! Stawiskach! (gm.! Kocierzyna), Stara Kiszewa (gm. Stara Kiszewa) oraz
miecie!Starogard!Gda&ski,!
13 MEW!w!Nowej!Kiszewie!(gm.!Kocierzyna),!Starym!Bukowcu!(gm.!Stara!Kiszewa),!Rudzie!M"yn!
(gm.!Stara!Kiszewa),!Zamku!Kiszewskim!(gm.!Stara!Kiszewa),!Czarnoci&skich!Piecach!(gm.!Skarszewy),!
Nowej Wsi Rzecznej (gm. Starogard! Gda&ski),! Owidzu! (gm.! Starogard! Gda&ski),! Kolinczu! (gm.!
Starogard!Gda&ski), Klonówka!(gm.!Starogard!Gda&ski), Pelplinie!(gm.!Pelplin),!Stockim!M"ynie!(gm.!
Pelplin),!Brodzkich!M"ynach!(gm.!Gniew)!oraz!w!miecie!Starogard!Gda&ski,
55! mostów! drogowych,! w! tym! w! gminach:! Gniew! (4! szt.),! Kocierzyna! (10! szt.),! Nowa! Karczma!
(2 szt.),! Pelplin! (6! szt.),! Skarszewy! (6! szt.),! Starogard! Gda&ski! (9! szt.),! Stara! Kiszewa! (11! szt.)! oraz!
w miastach!Kocierzyna!(1!szt.)!i!Starogard!Gda&ski!(4!szt.),
7!mostów!kolejowych!gminach:!Gniew!(1!szt.),!Kocierzyna!(2!szt.),!Pelplin!(1!szt.)!oraz!w!miastach!
Kocierzyna!(1!szt.)!oraz!Starogard!Gda&ski!(2!szt.),
przejd'!do!planszy!Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie.
Powy sze!budowle!nie!stanowi#!znacznej!uci# liwoci!dla!kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania180
odcinkowa!niedro no*!rzeki!wynikaj#ca!z!bujnej!rolinnoci,
odcinkowa!niedro no*!rzeki!wynikaj#ca!z!wiatro"omów!i!powalonych!drzew,
niedost%pno*!brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.

179

Baza!danych!obiektów!topograficznych!(BDOT10k),!G"ówny!Urz#d!Geodezji!i!Kartografii,!
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
180
Informacje!oznaczaj#,! e!wymienione!ograniczenia!i!bariery!wyst%puj#!na!rzece,!bez!wskazania!konkretnego!odcinka.
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Istniej#ce, projektowane lub b$d#ce w trakcie realizacji181 obiekty obs!ugi turystyki wodnej
Przysta& kajakowa!i!miejsce!pocz#tkowe!sp"ywów!Wierzyc#!nad!Jeziorem!Wierzysko!w!Kocierzynie
(m. Kocierzyna)*,
Przysta! kajakowa i punkt etapowy nad Jeziorem Zagnanie w Wielkim Podlesiu (gm. Kocierzyna)*,
Przenoska w Stawiskach (gm. Kocierzyna)*,
Przenoska w Nowej Kiszewie (gm. Kocierzyna)*,
Przysta! kajakowa z zagospodarowaniem terenu w Nowej Kiszewie (gm. Kocierzyna)*,
Przenoska w miejscowoci Ruda (gm. Stara Kiszewa, w trakcie realizacji)*,
Przenoska kajakowa w miejscowoci Stary Bukowiec (gm. Stara Kiszewa, w trakcie realizacji)*,
Przysta! kajakowa z zagospodarowaniem terenu w miejscowoci Bartoszylas (gm. Stara Kiszewa,
w trakcie realizacji)*,
Przysta! kajakowa w Starej Kiszewie (gm. Stara Kiszewa)***,
Przysta! kajakowa z zagospodarowaniem terenu i przenoska przy zamku w miejscowoci Zamek Kiszewski
(gm. Stara Kiszewa, w trakcie realizacji)*,
Przysta! kajakowa w Dolnych Malikach (gm. Stara Kiszewa, w trakcie realizacji)*,
Przysta! kajakowa z zagospodarowaniem terenu w Pogódkach (gm. Skarszewy)*,
Przysta! kajakowa wJaroszewach (gm. Skarszewy)*,
Przysta! kajakowa z zagospodarowaniem terenu w Czarnocinie (gm. Skarszewy)*,
Przenoska i przysta! z zagospodarowaniem terenu przy elektrowni w Czarnoci!skie Piece (gm.
Skarszewy)*,
Przysta! kajakowa i zagospodarowanie terenu w Kr"gskim M#ynie (gm. Starogard Gda!ski)**,
Przysta! i pole biwakowe w %abnie (gm. Starogard Gda!ski)**,
Przenoska przez elektrowni" wodn& w Nowej Wsi Rzecznej (gm. Starogard Gda!ski)**,
Przysta! kajakowa i miejsce biwakowe przy stanicy ZHP w Starogardzie Gda!skim (m. Starogard Gda!ski)**,
Przenoska przy jazie przez ul. Hallera w Starogardzie Gda!skim (m. Starogard Gda!ski)**,
Przysta! kajakowa przy grodzisku Owidz (gm. Starogard Gda!ski)**,
Przenoska przy elektrowni wodnej Owidz (gm. Starogard Gda!ski)**,
Przenoska przy elektrowni wodnej Kolincz (gm. Starogard Gda!ski)**,
Przysta! i pole biwakowe w Rajkowskim M#ynie (gm. Pelplin)**,
Przenoska przez jaz i miejsce postojowe w Pelplinie (gm. Pelplin)**,
Przysta! kajakowa w Pelplinie (gm. Pelplin)**,
Przysta! kajakowa, pole biwakowe i przenoska w Stockim M#ynie (gm. Pelplin)**,
Przysta! z pomostem dla kajaków i #odzi w Gniewie (gm. Gniew)**,
Przenoska w Gniewskich M#ynach (gm. Gniew)**,
Przysta! kajakowa z polem biwakowym w Brodach Pomorskich (gm. Gniew)**,
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Obiekty projektowane lub b"d&ce w trakcie realizacji w wykazie zapisano kursyw&.
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przejd' do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zosta#y lub zostan& zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia#anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Wierzyc przez Kaszuby na Kociewie.
Inwestycje (**) zosta#y zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia#anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Wierzyc przez Kaszuby na Kociewie.
Inwestycja (***) zosta#a zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Wdra%anie lokalnych strategii rozwoju) w ramach Projektu Budowa przystani kajakowej wraz
z infrastruktur towarzyszc nad rzek Wierzyca w miejscowoci Stara Kiszewa.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Wierzycy nale+y oceni- na dobry. Inwestycje, które
zosta#y lub zostan& zrealizowane na szlaku Wierzycy w zdecydowanym stopniu wp#yn"#y na popraw"
dost"pu turystów do zorganizowanych miejsc obs#ugi turystyki wodnej. W zasadzie rzeka nie wymaga
lokalizacji nowej infrastruktury, a jedynie w miar" wzrostu popularnoci szlaku kajakowego, doposa+enia
powsta#ej infrastruktury o dodatkowe elementy ma#ej architektury, w tym wiaty, #awosto#y czy suszarki
dla kajaków. Ewentualne dog"szczenie wskazane mo+e by- na odcinku rodkowym. W przypadku
zwi"kszonego zainteresowania organizacj& sp#ywów na szlaku Wierzycy wskazane mo+e bydoposa+enie istniej&cych miejsc obs#ugi turystów (np. elementy ma#ej architektury) bez koniecznoci
dog"szczania nowych lokalizacji. Ca#y odcinek rzeki zosta# wyposa+ony w spójny system oznakowania
wodnego i drogowego.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak Wierzycy prowadzi przez jedne z najbardziej malowniczych i naturalnych obszarów
w województwie. Cho- miejscami rzeka jest trudna i wymagaj&ca, to funkcjonuj&ca infrastruktura
turystyczna jest atrakcyjna dla rodzin z dzie-mi. Potencja# turystyczny rzeki wynika z zasobów i walorów
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych szlaku na ca#ym odcinku.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej&ce - planowane do rozbudowy lub doposa+enia:
Przysta! kajakowa w Jaroszewach (gm. Skarszewy, nr karty 130).
Nowe obiekty:
Przysta kajakowa w miejscowoci Nowy Bukowiec (gm. Stara Kiszewa, nr karty 1083),
Przysta kajakowa i zagospodarowanie terenu w miejscowoci Stary Bukowiec (gm. Stara Kiszewa,
nr karty 595),
przejd! do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz"dkowanie gospodarki wodno-ciekowej w ramach aglomeracji ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru cieków bytowych i szczelnoci zbiorników,
podnoszenie wiadomoci rolników w zakresie skutków stosowania rodków ochrony rolin i
nawozów na jako# wód,
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wykszta%cenie odpowiednich kadr do obs%ugi i zarz"dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi"zanie cilejszej wspó%pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
promowanie Wierzycy jako atrakcyjnego szlaku kajakowego, w tym przygotowanie kampanii
informacyjno-edukacyjnych (m.in. poprzez spoty reklamowe  kino, radio, TV, Internet),
konieczno# organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo&liwiaj"cych przep%yw kajaków,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno# przedsezonowej (lipiec/sierpie) odcinkowej wycinki bujnej rolinnoci w korytach rzek.
Ryc. 14 Przysta! kajakowa na Raduni w Juszkowie - Centrum Rekreacji w Juszkowie (gm. Pruszcz Gda!ski)

"ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz#% II  obiekty
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3.12.2. Wietcisa
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
Rzeka Wietcisa jest lewostronnym, najwi'kszym
dop%ywem Wierzycy o d%ugoci oko%o 46,6 km. *ród%owe
dla Wietcisy Jezioro Przywidzkie le&y na wysokoci 187,4
m n.p.m. poród wzgórz, których wysoko# przekracza
260 m n.p.m. Nast'pnie rzeka wp%ywa na obszar
Pojezierza Starogardzkiego - podobnie ukszta%towanego,
cho# o mniejszych ni& na Kaszubach ró&nicach wysokoci.
Uchodzi do Wierzycy w dwoma ramionami w km 93+170
oraz 93+470. Powierzchnia zlewni rzeki Wietcisy wynosi
oko%o 284,6 km2 z Rutkownic" i Strug" spod Trzciska182. Rzeka Wietcisa wyp%ywa z. rejonu Jeziora
Przywidzkiego. Rzeka przep%ywa przez krajobrazu morenowy silnie meandruj"c. W górnym biegu rzeka
wykorzystuje odcinki rynnowe, cz'ciowo zatorfione lub wys%ane madami. Ze wzgl'du na szczególne
walory przyrodnicze cz'# zlewni nale&y do obszarów chronionego krajobrazu.
O atrakcyjnoci szlaku kajakowego Wietcisy stanowi przede wszystkim krajobraz morenowych wzgórz
oraz lasy, %"ki i pola, przez które przep%ywa. Najciekawszym i najwartociowszym pod wzgl'dem
przyrodniczym odcinkiem rzeki jest jej pocz"tek wraz z Jeziorem Przywidzkim Du&ym, z którego
wyp%ywa. Znajduje si' tu rezerwat przyrody  Wyspa na Jeziorze Przywidz, chroni"cy las sosnowy
i bukowy porastaj"cy wysp' na jeziorze, taki sam, jaki wyst'puje równie& na jego brzegach. Sp%awna
cz'# szlaku kajakowego przebiega przez fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu tj. OChK
Doliny Wietcisy w granicach, którego znajduje si' odcinek pocz"tkowy szlaku w miejscowoci Wolny
Dwór, oraz OChK Doliny Wierzycy  odcinek ujciowy Wietcisy.
Tab. 102. Charakterystyka szlaku turystycznego Wietcisy
Dugo"# *km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Lubieszyn - Czarnocin

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
$rednio
trudnych

odcinków
atwych

25

0

25

0

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

2

1

ródo: Opracowanie na podstawie informacji stron internetowych operatorów: www.kajaki.stg.pl.

Turystyczne uytkowanie rzeki183
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako!# wód
Bazuj!c na wynikach monitoringu powierzchniowych wód rzecznych stwierdzono, "e JCWP obejmuj!ce
rzek# Wietcis# charakteryzowaa si# dobrym potencjaem ekologicznym, ale stan chemiczny i ogólnym
jest zy. Wody JCWP speniay wymagania dla obszarów chronionych. Ocen# stanu JCWP z rzek!
Wietcis! zamieszczono w tabeli poni"ej.

182
Wyznaczenie granic obszarów bezpo%redniego zagro&enia powodzi! w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych
etap I  Wietcisa, IMGW OM Gdynia, 2004/2005.
183
Informacje nie oznaczaj!, &e wymienione sposoby u&ytkowania wyst#puj! na caym odcinku rzeki.
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Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2018

-

-

II

-

-

poni&ej
dobrego

zy

Wietcisa do Rutkownicy z
Rutkownic!

PLRW200017298469

2018

II

I

I

II

II

poni&ej
dobrego

zy

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

PLRW200019298499

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Wietcisa od Rukownicy do
uj%cia

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Kod JCWP

Rok bada%

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Tab. 103. Ocena stanu jednolitej cz$!ci wód powierzchniowych Wietcisy

ródo: Raport o stanie #rodowiska województwa pomorskiego w roku 2018. Inspekcja Ochrony $rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony $rodowiska, Biblioteka Monitoringu $rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie184
Na rzece Wietcisie znajduj! si#:
3 jazy do pitrzenia wraz z mynem w Skarszewach Dolnych (gm. Skarszewy), Myn Dolina (gm.
Skarszewy) oraz w Przywidzu (gm. Przywidz),
1 EW w Skrzydowie (gm. Nowa Karczma),
15 mostów drogowych, w tym w gminach: Liniewo (4 szt.), Nowa Karczma (2 szt.), Przywidz (2 szt.),
oraz Skarszewy (7 szt.),
1 most kolejowy w Skarszewach,
przejd! do planszy Budowle hydrotechniczne i inynierskie.
Powy"sze budowle nie stanowi# znacznej uci#"liwo%ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania185
niski poziom wody w odcinku górnym rzeki od Jeziora Przywidzkiego do okolic m. Lubieszyn,
odcinkowa niedro"no%& rzeki wynikaj#ca z bujnej ro%linno%ci,
odcinkowa niedro"no%& rzeki wynikaj#ca z wiatroomów i powalonych drzew,
niedostpno%& brzegów,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Miejsce startowe spywów Wietcis# w Skarszewach (gm. Skarszewy)*,
Przenoska przez myn poni"ej Skarszew (gm. Skarszewy)*,
przejd! do planszy Istniej!ce, projektowane lub b"d!ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 (Dziaanie 8.4. Wsparcie atrakcyjno$ci walorów dziedzictwa przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Wierzyc! przez Kaszuby na Kociewie.

184

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), Gówny Urz#d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
185
Informacje oznaczaj#, "e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj# na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego szlaku Wietcisy nale"y oceni& na dobry na odcinku %rodkowym
i dolnym. W górnym biegu rzeka nie jest spawna. Szlak rzeki Wietcisy dotychczas nie by
zagospodarowany turystycznie, st#d powstaj#ca infrastruktura turystyczna de facto dopiero tworzy
ofert turystyczn# tej rzeki, zwiksza bezpiecze'stwo kajakarzy i komfort wypoczynku na
poszczególnych etapach spywów. W przypadku zwikszonego zainteresowania organizacj# spywów na
szlaku Wietcis# wskazane mo"e by& doposa"enie istniej#cych miejsc obsugi turystów (np. elementy
maej architektury) bez konieczno%ci dogszczania nowych lokalizacji.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Szlak Wietcisy jest trudnym i wymagaj#cym odcinkiem, w zwi#zku z tym adresowany jest do w"szego
grona do%wiadczonych kajakarzy. Cho& miejscami rzeka jest trudna i wymagaj#ca, to funkcjonuj#ca
infrastruktura turystyczna jest atrakcyjna dla rodzin z dzie&mi.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej#ce - planowane do rozbudowy lub doposa"enia:
Remont i rozbudowa infrastruktury k#pieliska Gminnego w Przywidzu z budow# przystani (gm.
Przywidz, nr karty 18 KS),
Remont przystani wraz z k#pieliskiem (gm. Przywidz, nr karty 19 KS),
Nowe obiekty:
Miejsce wodowania kajaków przy mo%cie w Lubieszynie (gm. Liniewo, nr karty 1086),
Przysta' "eglarska - budowa slipu do odzi wraz z parkingiem oraz pomostem technicznym (gm.
Przywidz, nr karty 189 KS),
Przysta' kajakowa w Wolnym Dworze (gm. Skarszewy, nr karty 53 KS),
przejd! do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz#dkowanie gospodarki wodno-%ciekowej w ramach aglomeracji %ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru %cieków bytowych i szczelno%ci zbiorników,
podnoszenie %wiadomo%ci rolników w zakresie skutków stosowania %rodków ochrony ro%lin
i nawozów na jako%& wód,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarz#dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi#zanie %ci%lejszej wspópracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
uruchomienie produktów/wydarze'/programów wydu"aj#cych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgldnieniem turystyki weekendowej,
regularne oznakowanie szlaku,
konieczno%& organizacji przedsezonowych objazdów szlaków w celu wykonania odpowiednich
przecinek umo"liwiaj#cych przepyw kajaków,
konieczno%& przedsezonowej (lipiec/sierpie') odcinkowej wycinki bujnej ro%linno%ci w korytach rzek,
zadbanie i uporz#dkowanie terenów wokó MEW.
185

3.13. System rzek Przymorza186
3.13.1. Pia"nica
Charakterystyka rzeki i jezior przepywowych
+róda Pia%nicy znajduj# si na obszarze Wysoczyzny
-arnowieckiej w gminie Wejherowo. Ciek stanowi#cy
odcinek ródowy rzeki wypywa z niewielkiego,
!ródle!nego jeziora Stobór (Stoborowe), poo"onego na
pónoc od Wejherowa. Rzeka pynie przez zró"nicowane
geomorfologicznie obszary (paty wysoczyzn, g#boko
wci#te rynny, powierzchnie sandrowe i obszary dolinne
zwizane z wodami roztopowymi). W otoczeniu górnego
odcinka rzeki wyst#puj% gównie lasy oraz grunty rolne,
natomiast w dolnym biegu dominuj% %ki i pastwiska. Rzeka zasila jezioro &arnowieckie i uchodzi do Morza
Batyckiego. W dolnym odcinku, tj. od wypywu z jeziora, w obr#bie rozlegej nadmorskiej aluwialnej niziny,
rzeka jest obwaowana i w%czona w system melioracyjny, jako gówny odbiornik wód. Fragment uj!ciowy
Pia!nicy, w rejonie miejscowo!ci D#bki, posiada naturalny charakter. Gównymi dopywami Pia!nicy s%
Bychowska Struga oraz Biaogórska Struga.
Szlak kajakowy obejmuje rzek# Pia!nic# i jezioro, przez które przepywa  Jez. &arnowieckie. Cakowita
dugo!' spywu wynosi 13,6 km187. Za pocz%tkowy etap spywu uznaje si# Jezioro &arnowieckie przy
wypywie rzeki z jeziora, a ko*cowy  uj!cie rzeki do morza w miejscowo!ci D#bki.
Tab. 104. Charakterystyka szlaku turystycznego Pianicy
D ugo!"(km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Uj!cie z J. &arnowieckiego Morze Batyckie (na zachód
od m. D#bki)

szlaku

odcinków"
trudnych

odcinków"
rednio"
trudnych

6

0

0

odcinków"
atwych

6

Liczba
przenosek

Liczba dni na
sp yw"
szlakiem

0

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Turystyczne"u#ytkowanie"rzeki"i"jezior"przep ywowych188
kajakarstwo,
"eglarstwo (jez. &arnowieckie),
amatorski poów ryb.
Jako!"wód
Bazuj%c na wynikach monitoringu powierzchniowych wód rzecznych stwierdzono, "e JCWP obejmuj%ce
rzek# Pia!nic# charakteryzoway si# umiarkowanym potencjaem ekologicznym, stanem chemicznym
poni"ej dobrego oraz zym stanem ogólnym. Wody JCWP speniay wymagania dla obszarów chronionych.

186

Na potrzeby niniejszego opracowania zlewnie Wieprzy, Supi, +upawy, +eby oraz Redy zaprezentowano poza systemem rzek
Przymorza.
187
Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki Kajakowej, Urz%d Marszakowski
Województwa Pomorskiego, Gda*sk 2013.
188
Informacje nie oznaczaj%, "e wymienione sposoby u"ytkowania wyst#puj% na caym odcinku rzeki, w tym jezior, przez które
przepywa.
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Ocen# stanu JCWP z rzek% Pia!nic% zamieszczono w tabeli poni"ej.

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2016

III

I

II

II

III

poni"ej
dobrego

zy

Pia!nica od wypywu z jez.
&arnowieckiego do
Biaogórskiej Strugi

PLRW200023477289

2016

III

I

PSD

II

III

poni"ej
dobrego

zy

Klasa"elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)

PLRW20002247729

Klasa"elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Pia!nica od dopywu z
polderu D#bki do uj!cia

Nazwa JCWP

Klasa elementów"
biologicznych

Kod JCWP

Rok"bada%

Klasa"elementów
hydromorfologicznych

Tab. 105."Ocena"stanu"jednolitej"cz$ci"wód"powierzchniowych"Pianicy

ródo: Raport o stanie "rodowiska województwa pomorskiego w roku 2018. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony rodowiska, Biblioteka Monitoringu rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i inynierskie189
Na rzece Pianicy znajduj si:
4 jazy do pitrzenia w Warszkowie I (gm. Wejherowo), Warszkowie II (gm. Wejherowo), Dmuchowie
(gm. Gniewino) oraz w Lipuszu (gm. Krokowa),
1 MEW w (gm. Krokowa),
8 mostów drogowych, w tym w gminach: Gniewino (3 szt.), Krokowa (2 szt.), Wejherowo (2 szt.) oraz Puck (1 szt.),
przejd! do planszy Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie.
Powy"sze budowle nie stanowi znacznej uci"liwoci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania190
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
niedostpno# brzegów.
Istniej!ce obiekty obs"ugi turystyki wodnej
Przysta% w Brzynie (gm. Krokowa)*,
Przysta% w Nadolu 1 (gm. Gniewino)*,
Molo z przystani jachtow w Nadolu (gm. Gniewino)*,
Przysta% w Nadolu 2 (gm. Gniewino),
Przysta% Lubkowo (gm. Krokowa)*,
Przysta% i Szko&a Windsurfingu i Kitesurfingu MorSKI w Nadolu (gm. Gniewino),
Przysta% kajakowa Pianica  M&y%ska Zagroda w Dmuchowie (gm. Krokowa),
Przysta% ko%cowa Kamie% Wersalski w Dbkach (gm. Krokowa),

189

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G&ówny Urzd Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
190
Informacje oznaczaj, "e wymienione ograniczenia i bariery wystpuj na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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przejd! do planszy Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zosta&y zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013 (O Priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Dzia&anie 6.1. Infrastruktura
wzmacniajca potencja turystyczny) w ramach Projektu Wzmocnienie atrakcyjno!ci turystycznej Gmin Gniewino
i Krokowa poprzez: budow" dwóch i przebudow" dwóch przystani jachtowych na Jeziorze #arnowieckiego.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Poziom zagospodarowania turystycznego Jeziora !arnowieckiego w elementy infrastruktury
turystycznej "eglarskiej jest wystarczaj#cy. Szlak kajakowy Pia%nicy na odcinku od Jeziora
!arnowieckiego do ujcia w zasadzie jest nie zagospodarowany. Istniej#ce elementy zagospodarowania
to dzikie miejsca postoju, bez "adnego wyposa"enia w wiaty przystankowe czy tez inne elementy maej
architektury.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Z punktu widzenia atrakcyjnoci turystycznej szlak Pianicy posiada znaczne niewykorzystane
potencjay, uatrakcyjniaj#ce pobyt wypoczynkowy nad Ba&tykiem. Ze wzgl'du na &atwo%( szlaku jest on
atrakcyjny dla rodzin z dzie(mi, jednak brak infrastruktury turystycznej nie zach'ca do skorzystania
z takiej mo"liwo%ci.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej#ce - planowane do rozbudowy lub doposa"enia:
Przysta) kajakowa Pia%nica M y$ska%Zagroda w Dmuchowie (gm. Krokowa, nr karty 641),
Nowe obiekty:
Przysta) kajakowa nad rzek# Pia%nic# w D'bkach *gm. Krokowa, nr karty 83),
przejd+ do planszy Postulowane%lokalizacje%nowych%lub%istniejcych%planowanych do rozbudowy obiektów%
obs ugi%turystyki%wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz#dkowanie gospodarki wodno-%ciekowej w ramach aglomeracji %ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru %cieków bytowych i szczelno%ci zbiorników,
podnoszenie %wiadomo%ci rolników w zakresie skutków stosowania %rodków ochrony ro%lin
i nawozów na jako%( wód,
wykszta&cenie odpowiednich kadr do obs&ugi i zarz#dzania ruchem turystyki wodnej,
nawi#zanie %ci%lejszej wspó&pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
p&ywania i "eglowania,
przygotowanie oferty i promocji turystycznej jednodniowych sp&ywów kajakowych na odcinkach
rzek Przymorza, jako dodatkowej oferty turystycznej strefy przybrze"nej,
uruchomienie produktów/wydarze)/programów wyd&u"aj#cych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgl'dnieniem turystyki weekendowe,
regularne oznakowanie szlaku,
zadbanie i uporz#dkowanie terenów wokó& MEW.
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3.13.2. Czarna Woda
Charakterystyka rzeki
Szlak kajakowy obejmuje rzek' Czarn# Wd' *Wod'- na
odcinku o d&ugo%ci 13,2 km, od przystani kajakowej i miejsca
pocz#tkowego sp&ywu Czarn# Wd# w miejscowo%ci
K&anino *na wysoko%ci przeci'cia si' z drog# wojewódzk# nr
213- do miejscowo%ci Ostrowo *odcinek uj%ciowy rzeki-,
gdzie równie" znajduje si' przysta) kajakowa.
Czarna Wda przep&ywa przez 3 mezoregiony: Wysoczyzn'
!arnowieck# Wybrze"e S&owi)skie i Pobrze"e Kaszubskie.
0ród&o rzeki znajduj# si' w rejonie le%nego rezerwatu
przyrody 0ródliska Czarnej Wody *gm. Krokowa- i jednocze%nie w pó&nocno-wschodnim kra)cu obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy Dar"lubskiej. Ponadto w bezpo%rednim s#siedztwie rzeki, w górnym jej
odcinku, znajduje si' u"ytek ekologiczny  Lisewskie 4#ki *szuwary turzycowe-. Zarówno rezerwat jak i u"ytek
ekologiczny wpisuj# si' w granice rozci#gaj#cego si' tam wzd&u" doliny rzecznej obszaru Natura 2555 Trzy
M&yny PLH225529, który z kolei w ca&o%ci wpisuje si' w granice OChK Puszczy Dar"lubskiej191.
Sp&awna cz'%( szlaku kajakowego rozpoczyna si' w po&udniowym skraju Nadmorskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, na wysoko%ci przeci'cia rzeki z drog# wojewódzk# nr 213 a ko)czy w cz'%ci
pó&nocnej tego obszaru. Walorem i celem ochrony tego obszaru jest naturalny krajobraz cechuj#cy si'
uk&adem strefowym. W OChK ochronie podlega brzeg morski, zalesiony i bezle%ny pas wydm ci#gn#cych si'
wzd&u" wybrze"a, a we wschodniej cz'%ci obszaru Równina B&ot Przymorskich i s#siaduj#ce z ni# pó&nocne
fragmenty Wysoczyzny !arnowieckiej.
Tab. 106. Charakterystyka szlaku turystycznego Czarna Woda
Dugo (km)
Rekomendowany odcinek
szlakowy

Kaniano (droga woj. nr 213)
- Morze Batyckie (Ostrowo)

szlaku

odcinków
trudnych

odcinków
rednio
trudnych

odcinków
atwych

13

0

0

13

Liczba
przenosek

Liczba dni na
spyw
szlakiem

2

1

ródo: Opracowanie na podstawie przewodnika Pomorskie Szlaki Kajakowe, UMWP, Gda!sk 2017.

Turystyczne u!ytkowanie rzeki192
kajakarstwo,
amatorski poów ryb.
Jako wód
Bazuj!c na wynikach monitoringu powierzchniowych wód rzecznych stwierdzono, "e JCWP obejmuj!ce
rzek# Czarna Woda charakteryzuj! si# dobrym potencjaem ekologicznym, ale stanem chemicznym
poni"ej dobrego oraz zym stanem ogólnym.
Ocen# stanu JCWP z rzek! Czarna Woda zamieszczono w tabeli poni"ej.

191

Górny odcinek rzeki Czarnej Wody wraz z otoczeniem nie b#dzie wykorzystywany jako szlak kajakowy (punkt pocz!tkowy startowy szlaku znajduje si# w miejscowo%ci Kanino).
192
Informacje nie oznaczaj!, "e wymienione sposoby u"ytkowania wyst#puj! na caym odcinku rzeki.
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II

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.6)
-

Stan JCWP

II

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

II

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

2017

Klasa elementów
hydromorfologicznych

PLRW20002094531

Stan/potencja
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Czarna Woda do Strugi
(w!cznie)

Kod JCWP

Rok bada&

Nazwa JCWP

Klasa elementów
biologicznych

Tab. 107. Ocena stanu jednolitej cz"ci wód powierzchniowych Czarna Woda

dobry

poni"ej
dobrego

zy

ródo: Raport o stanie "rodowiska województwa pomorskiego w roku 2017. Inspekcja Ochrony #rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony #rodowiska, Biblioteka Monitoringu #rodowiska.

Budowle hydrotechniczne i in!ynierskie193
Na rzece Czarna Woda znajduj! si#:
3 jazy do nawodnie& rolniczych w Mieroszynie I (gm. Puck), Mieroszynie Czarny Myn II (gm. Puck)
oraz Kaczy&cu (gm. Krokowa),
31 mostów drogowych, w tym w gminach: Krokowa (1 szt.), Puck (3 szt.) oraz Wadysawowo (4 szt.),
przejd' do planszy Budowle hydrotechniczne i in$ynierskie.
Powysze budowle nie stanowi! znacznej uci!liwo"ci dla kajakarzy.
Inne ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania194
odcinkowa niedrono"# rzeki wynikaj!ca z bujnej ro"linno"ci,
odcinkowa niedrono"# rzeki wynikaj!ca z niskiego stanu wody,
brak regularnego oznakowania szlaku,
braki w infrastrukturze turystycznej.
Istniejce obiekty obsugi turystyki wodnej
Przysta% kajakowa Jastrz&bia Góra wraz z przenosk! w m. Tupad'y (gm. W'adys'awowo)*,
Przysta% kajakowa Ostrowo (gm. W'adys'awowo)*,
Morska przysta% rybacka przy uj"ciu Czarnej Wdy o w Ostrowie (gm. W'adys'awowo),
przejd+ do planszy Istniejce, projektowane lub b!dce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje (*) zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 (Dzia'anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno#ci walorów dziedzictwa przyrodniczego) w ramach
Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe  Czarna Woda.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Z punktu widzenia faktu, e dotychczas rzeka nie by'a zagospodarowana turystycznie, to powstaj!ca
infrastruktura jest wystarczaj!ca dla poprawy atrakcyjno"ci oferty turystycznej. Jednocze"nie odcinek
uj"ciowy jest atrakcyjn! przestrzeni! dla lokalizacji mariny dla jachtów i innych ma'ych jednostek
p'ywaj!cych po morzu.

193

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), G'ówny Urz!d Geodezji i Kartografii,
(http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k).
194
Informacje oznaczaj!, e wymienione ograniczenia i bariery wyst&puj! na rzece, bez wskazania konkretnego odcinka.
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Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Z punktu widzenia atrakcyjno"ci turystycznej szlak Czarnej Wody posiada znaczne niewykorzystane
potencja'y, uatrakcyjniaj!ce pobyt wypoczynkowy nad Ba'tykiem. Ze wzgl&du na 'atwo"# szlaku jest on
atrakcyjny dla rodzin z dzie#mi.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Nie wskazuje si& nowych lokalizacji lub rozbudowy istniej!cych obiektów.
Rekomendowane inne dziaania su!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
uporz!dkowanie gospodarki wodno-"ciekowej w ramach aglomeracji "ciekowych oraz regularna
kontrola odbioru "cieków bytowych i szczelno"ci zbiorników,
podnoszenie "wiadomo"ci rolników w zakresie skutków stosowania "rodków ochrony ro"lin
i nawozów na jako"# wód,
wykszta'cenie odpowiednich kadr do obs'ugi i zarz!dzania ruchem turystyki wodnej,
realizacja projektów w zakresie edukacji morskiej i rzecznej, w tym kompetencji w zakresie nauki
p'ywania i eglowania,
nawi!zanie "ci"lejszej wspó'pracy z organizacjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
rozwojem aktywnych form turystyki,
uruchomienie produktów/wydarze%/programów wyd'uaj!cych sezon turystyczny ze szczególnym
uwzgl&dnieniem turystyki weekendowe,
przygotowanie oferty i promocji turystycznej jednodniowych sp'ywów kajakowych na odcinkach
rzek Przymorza, jako dodatkowej oferty turystycznej strefy przybrzenej,
regularne oznakowanie szlaku,
regularne oczyszczanie i odmulanie szlaku.
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3.14. Wody morskie
Od pó'nocy obszar województwa graniczy z otwartym morzem, akwenem Zatoki Gda%skiej oraz jej
subakwenami: Zatok! Puck! i Zalewem Wi"lanym, które s! p'ytkie i maj! ograniczon! dost&pno"# do
akwenów zewn&trznych. D'ugo"# linii brzegowej województwa pomorskiego si&ga '!cznie oko'o 417 km,
nad któr! kontrol& sprawuje Urz!d Morski w Gdyni.
Rozwój funkcji turystycznej nad Ba'tykiem opiera si& m.in. na infrastrukturze portów handlowych
(udost&pnianie w ramach rejsów statkami eglugi przybrzenej), portów i przystani rybackich,
funkcjonowaniu przystani eglarskich, przystani eglugi przybrzenej, przystani promowych, obecno"ci
udost&pnionych do zwiedzania obiektów kultury morskiej i zwi!zanych z przyrod! Ba'tyku.
W obszarze nadmorskim w województwie pomorskim koncentruje si& wi&kszo"# miejsc noclegowych
w województwie (77- liczonych ogó'em, 71- ca'orocznych). Tak rozwini&ta baza stanowi zarówno
potencja', jak i zagroenie, szczególnie dla najbardziej atrakcyjnego inwestycyjnie nadmorskiego pasa
wydmowego. Za g'ówn! funkcj& na tych terenach naley uzna# funkcj& wczasowo-wypoczynkow!,
uzdrowiskow! i obs'ug& turystyki morskiej. W Trójmie"cie dominuje turystyka miejska, krajoznawcza
i konferencyjna. W obszarze nadmorskim jedn! z podstawowych warto"ci przyrodniczo-turystycznych
obok nadmorskich pla i ich le"nego zaplecza s! dogodne warunki do uprawiania eglarstwa,
windsurfingu i kitesurfingu (Zatoka Gda%ska, Zatoka Pucka) oraz unikalne krajobrazy (zasoby biosfery
i krajobrazu oraz ukszta'towanie terenu)  ruchome wydmy w Sowiskim Parku Narodowym, Pówysep
Helski i Mierzeja Wi!lana.
Ryc. 15. Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej.

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego.
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3.14.1. Otwarte morze
Ogólna charakterystyka wód
Batyk nale"y do grupy mórz pózamkni#tych, co oznacza,
"e z Wszechoceanem naturalnie po%czony jest tylko
poprzez system cie!nin (Sund, Morze Betów, Kattegat
i Skagerrak). Rozci%ga si# poudnikowo - w linii prostej od
Gdaska do pónocnej cz#!ci Zatoki Botnickiej, osi%ga
1.300 km (700 mil morskich), z kolei równole"nikowo, od
Pówyspu Jutlandzkiego do Kajpedy, okoo 700 km (350
mil morskich). Powierzchnia Morza Batyckiego wynosi
okoo 413 tys. km². Morze wyró"nia si# niewielkimi
g#boko!ciami w strefie brzegowej, jednak w miar#
oddalania si# od brzegu g#boko!ci te agodnie si# zwi#kszaj%, co podnosi jego atrakcyjno!& dla celów
rekreacyjno-turystycznych. 'rednia g#boko!& akwenu to 52-56 m, a maksymalna 459 m (g#bia
Landsort, poo"ona na pónocny zachód od Gotlandii). W sezonie letnim przewa"aj% wiatry z kierunków
poudniowo-zachodnich, zachodnich oraz pónocnozachodnich. Okres sztormowy przypada na miesi%ce
od pa*dziernika do marca. W pozostaych miesi%cach sztormy s% rzadsze i trwaj% z reguy jeden dzie,
wysoko!& fali mo"e dochodzi& do 9 metrów. W normalnych warunkach falowanie na Morzu Batyckim
jest ró"ne w strefie przybrze"nej oraz na morzu otwartym. Fale s% krótkie i strome, a !rednia wysoko!&
fali wynosi od 1 do 2 metrów. W zwi%zku ze spi#trzaniem si# wody na pyciznach strefy przybrze"nej
wysoko!& fali mo"e wzrosn%&.
Du"y wpyw na warunki "eglugowe maj% równie" opady oraz wyst#powanie znacz%co zmniejszaj%cej
widoczno!& mgy, najcz#!ciej w okresie wiosny i jesieni. Istotne dla rozwoju "eglugi i transportu drog%
wodn% jest tak"e zimowe zlodowacenie akwenu. Okres najwi#kszego zlodzenia na Zatoce Gdaskiej
przypada od poowy stycznia do pocz%tku marca, w rejonie na pónoc od Pówyspu Helskiego od lutego
do pocz%tku marca.
Dla rozwoju dalekomorskiej turystyki wodnej województwa najwi#ksze znaczenie maj% wody poo"one
w pasie morza terytorialnego. Wybrze"e województwa pomorskiego przyci%ga wielu pasjonatów
przybrze"nej turystyki wodnej. Mo"na wskaza& tu odcinki odmienne z uwagi na swoje uwarunkowania
morfologiczne, przyrodnicze, krajobrazowe czy pogodowe, które warunkuj% rozwój okre!lonych form
turystyki wodnej m.in. ró"nych odmian surfingu (windsurfingu, kitesurfingu itd.). Pierwszy z nich rozci%ga
si# od zachodnich kraców województwa do +/-125 km195 linii brzegowej. Charakteryzuje si#
zró"nicowan% lini%, gdzie niski typ wybrze"a (szerokie piaszczyste pla"e) przeplata si# z wysokim (klify),
z licznymi jeziorami przymorskimi w strefie brzegowej. Nast#pny odcinek rozpoczyna wychodz%cy
w morze Pówysep Helski (0 km  71,5 km196), który oddziela wody otwartego Batyku od pytszej
wewn#trznej zatoki  Zatoki Puckiej. Odmiennym charakterem wyró"nia si# kolejny odcinek si#gaj%cy
po ~30 km linii brzegowej, prowadzi pocz%tkowo wzdu" wód Zatoki Puckiej, a nast#pnie Zatoki
Gdaskiej, odznacza si# licznymi wypyceniami i szerokimi piaszczystymi pla"ami. Najdalej na wschód
rozci%ga si# nieco ponad 30 km odcinek wybrze"a Mierzei Wi!lanej, oddzielaj%c wody Batyku od Zalewu
Wi!lanego.

195

https://mapy.umgdy.gov.pl/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=de69af938a8a4624b0323d8ebcbffad4 w oparciu o
kilometra" UM w Gdyni.
196
jw.
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Jednolite cz!"ci wód powierzchniowych197
Poni"sze tabele przedstawiaj% jednolite cz#!ci wód powierzchniowych przybrze"nych przylegaj%cych do
województwa pomorskiego.
Tab. 108. Wykaz JCWP przybrzenych przylegajcych do województwa pomorskiego
L.p.

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego

Nazwa JCWP przybrzenych

1

C8

Rowy  Jarosawiec Zachód

2

C11

Rowy  Jarosawiec Wschód

3

C13a

Jastrz#bia Góra - Rowy

4

C15

Wadysawowo  Jastrz#bia Góra

5

C16

Port Wadysawowo

6

C18

Pówysep Hel

7

C19

Mierzeja Wi!lana

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Jako"% wód
Bazuj%c na wynikach monitoringu badawczego jednolitych cz#!ci wód przybrze"nych nale"y stwierdzi&, "e
warto!& chlorofilu a decydowaa o klasie elementów biologicznych JCWP przybrze"nych. Wspieraj%ce
ocen# biologiczn% elementy fizykochemiczne zaklasyfikowane zostay poni"ej stanu dobrego. Za nisk%
ocen# fizykochemiczn% odpowiaday we wszystkich JCWP warunki biogenne oraz przezroczysto!& wód.
Przekroczenie warto!ci granicznych dla azotu ogólnego stwierdzono we wszystkich JCWP. Stan chemiczny
badanych JCWP oceniono poni"ej stanu dobrego, przede wszystkim z uwagi na wyniki wska*ników
badanych w biotach oraz !rednioroczne st#"enie benzo(a)pirenu w wodzie.
Ocen# stanu JCWP przybrze"nych zamieszczono w tabeli poni"ej.

Klasa elementów
fizykochemicznych 
specyficzne
zanieczyszczenia
synetyczne i
niesyntetyczne (gr.
3.6)

Stan/potencja'
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2018

IV

poni"ej stanu
dobrego

-

saby

poni"ej
dobrego

zy

Rowy  Jarosawiec Wschód

2018

IV

poni"ej stanu
dobrego

-

saby

-

zy

Jastrz#bia Góra - Rowy

2018

V

poni"ej stanu
dobrego

-

zy

poni"ej
dobrego

zy

Wadysawowo  Jastrz#bia Góra

2018

I

poni"ej stanu
dobrego

-

umiarkowany

-

zy

Port Wadysawowo

2018

V

poni"ej potencjau
dobrego

-

zy

-

zy

Pówysep Hel

2018

II

poni"ej stanu
dobrego

-

umiarkowany

poni"ej
dobrego

zy

Mierzeja Wi!lana

2018

IV

poni"ej stanu
dobrego

-

saby

poni"ej
dobrego

zy

Klasa elementów
biologicznych

Rowy  Jarosawiec Zachód

Nazwa JCWP

Rok bada&

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Tab. 109. Ocena stanu JCWP przybrzenych

ródo: Raport o stanie #rodowiska województwa pomorskiego w roku 2018. Inspekcja Ochrony $rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony $rodowiska, Biblioteka Monitoringu $rodowiska.
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Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (%cznie z ochron% !rodowiska) w my!l polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow%
Dyrektyw% Wodn%. Jednolita cz#!& wód jest poj#ciem. obejmuj%cym zarówno zbiorniki wód stoj%cych, jak i cieki, a tak"e
przybrze"ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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Turystyczne uytkowanie wód198
eglowanie,
p ywanie!jednostkami!motorowodnymi,
wycieczki!statkiem!pasaerskim,
turystyczne!rejsy!po owowe,
nurkowanie,
surfing (windsurfing, kitesurfing itd.),
narty wodne, wakeboard wraz z odmianami,
flyboard.
Ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania wód199
warunki pogodowe z deszczowymi sezonami turystycznymi,
poligon!Marynarki!Wojennej!RP!na!wodach!morskich!pomi"dzy!Dar owem!a!Ustk#,!przeznaczony!do!
wsparcia!wykonywania!zada%!przez!róne!typy!okr"tów!nawodnych!i!podwodnych!oraz!lotnictwo!
morskie,!utrudniaj#cy!swobodne!eglowanie,
ograniczony!zakres!oraz!niska!jako&'!&wiadczonych!us ug!eglarskich!- nie!tylko!&ci&le!eglarskich!jak:!
serwis, czarter, zimowanie!czy!te!moliwo&'!bunkrowania!jednostek,!ale!take!towarzysz#cych!jak!
us ugi!gastronomiczno-hotelarskie!bezpo&rednio!w!powi#zaniu!z!marinami 200,
brak miejsc cumowniczych w portach i przystaniach jachtowych, a w zasadzie brak ich wystarczaj#cej!
liczby - zapotrzebowanie! na! miejsca! postojowe! przewysza! moliwo&ci! obiektów! eglarskich! 
szczególnie! w! szczycie! sezonu! turystycznego,! kiedy! wielu! eglarzy! musi! za! zgod#! bosmanatów!
portów!cumowa'!przy!nabrzeach!spe niaj#cych!inne!funkcje!portowe,
brak portu jachtowego!na!odcinku!(eba!- W adys awowo!)odleg o&'!33!Mm*,
ograniczenia! w! dost"pie! do! &rodków! finansowych! - &rodki! w asne! podmiotów! zarz#dzaj#cych!
portami! z! regu y! nie! pozwalaj#! na! realizacj"! kapita och onnych! inwestycji! eglarskich! o! warto&ci!
rz"du!od!kilku!do!kilkunastu!mln!z .
Istniej!ce obiekty obs"ugi turystyki wodnej
Marina Jachtowa w Porcie Morskim Ustka (m. Ustka),
Przysta%!pasaerska!w!Porcie!Morskim!Ustka!)m.!Ustka*,
Port w Rowach (gm. Ustka),
Port!Jachtowy!w!(ebie!)m.!(eba*,
Przysta%!eglarska w!Porcie!rybackim!i!handlowym!we!W adys awowie!)gm.!W adys awowo*,
przejd+!do!planszy!Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
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Informacje!nie!oznaczaj#,!e!wymienione!sposoby!uytkowania!wyst"puj#!na!ca ym akwenie.
Piotr Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
200
Wg.!(apko!)2015*!dochody!z!us ug!dodatkowych!&wiadczonych!przez!spó k"!zarz#dzaj#c#!marin#!jachtow#!w!(ebie,!pokrywaj#!
deficytowo&'! mariny.! W! Zachodniej! Europie! niektóre! mariny! eglarskie! id#! nawet! krok! dalej,! oferuj#c! us ugi! niezwi#zane!
bezpo&rednio!z!dzia alno&ci#!eglarsk#.
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Ocena zagospodarowania turystycznego
Z punktu zagospodarowania turystycznego  infrastruktury!eglarskiej:
w! porcie! Ustka! brak! sta ych! miejsc! postojowych, kapitanat! portu! kieruje! jednostki! na! postój! przy!
nabrzeu!w!kanale!portowym,!w!bezpo&rednim!s#siedztwie!centrum!miasta,
w!porcie!w!(ebie!znajduje!si"!miejsce!dla!120!jednostek!rónych!klas,!równie!dla!jachtów!aglowych!
o!d ugo&ci!do!18!m!i!motorowych!do!24!m!d ugo&ci.!Miejsca!postojowe!umoliwiaj#!skorzystanie!z!
przy #czy!wody!i!energii!elektrycznej,
w!porcie!Rowy!brak!miejsc!wydzielonych!dla!jachtów,!jednak!istnieje moliwo&'!cumowania!jachtów,
w! porcie! we! W adys awowie! przysta%! jachtowa! jest! w! stanie! pomie&ci'! jedynie! 12! jednostek!
znajduje!si"!miejsce!dla!120!jednostek,
istotnym!czynnikiem!ograniczaj#cym!ofert"!turystyki!eglarskiej!na!otwartym!morzu!jest!brak!portu!
jachtowego!na!odcinku!(eba!- W adys awowo!)odleg o&'!33!Mm*.!
Ogólnie! naley! stwierdzi',! e! obecne! zagospodarowanie! turystyczne! strefy! przybrzenej! nie! w! pe ni!
pozwala na stworzenie!spójnej!i!kompleksowej!oferty!turystycznej!sieci!portów!i!przystani!eglarskich,!
w tym wykreowanie mi"dzynarodowego!produktu turystycznego South Coast Baltic,!którego!celem!jest!
promocja portów!jachtowych!i!morskiej!turystyki!eglarskiej!regionu!po udniowego!wybrzea!Ba tyku!od! wyspy! Rugia! na! zachodzie,! przez! wybrzee! polskie! i! rosyjskie! po Zalew! Kilo%ski! na! wschodzie.
Uzupe nienie! istniej#cej! infrastruktury! turystycznej! oraz! podniesienie! jej! standardów! pozwoli! równie!
stworzy'!warunki!na!wykorzystanie!istniej#cych!nabrzey!portowych!jako!terenów!turystycznych!oraz!
miejsc organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych!wydarze%!kulturalnych.
Ocena potencja"u turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
W! ostatnich! kilkunastu! latach! nast#pi a! istotna! zmiana! profilu! dzia alno&ci! ma ych! portów! morskich!
otwartego! morza! )Ustka,! Rowy,! (eba! i! W adys awowo*.! Dominuj#ca! dotychczas! funkcja! obs ugi!
rybo ówstwa! wskutek! zmniejszaj#cych! si"! zasobów! ryb! zacz" a! ulega'! regresowi.! Zmniejszaj#ce! si"!
znaczenie! funkcji! rybackiej! i! rybo ówstwa! w! ma ych! portach! wskazuje! na! potrzeb"! poszukiwania!
moliwo&ci!wype nienia!luki!w!strukturze!dzia alno&ci!portów!m.in.!w!sektorze!turystyki!eglarskiej,!do!
uprawiania! której! obszary! nadmorskie! s#! szczególnie! predysponowane.! Rosn#ca! zamono&'!
spo ecze%stwa,!a! w!ostatnich!latach! rozbudowa!infrastruktury!eglarskiej,!zwi"kszy y!zainteresowania!
turystów! obiektami! eglarskimi! )przystaniami! oraz! marinami*. Wymienione! okoliczno&ci! powinny!
wskazywa'!na!turystyk"!eglarsk#!jako!perspektywiczny!obszar!dzia alno&ci!ma ych!portów!morskich.!
Powysza! teza! znajduje! zreszt#! potwierdzenie! w&ród! krajowych! oraz! zagranicznych! znawców!
problematyki.
Istotnym!potencja em!rozwojowym!w!zakresie!rozwoju!infrastruktury!eglarstwa!i!turystyki!eglarskiej!
jest! podj"cie! dzia a%! aktywizuj#cych! wokó ! mi"dzynarodowego! produktu! turystycznego! South Coast
Baltic,! którego! celem! jest! promocja! portów! jachtowych! i! morskiej! turystyki! eglarskiej! w regionie
po udniowego!wybrzea!Ba tyku,!poprzez!budow"!i!modernizacj"!infrastruktury!eglarskiej.!
Postulowane lokalizacje nowych lub istniej!cych planowanych do rozbudowy obiektów obs"ugi
turystyki wodnej
Obiekty!istniej#ce!planowane!do!rozbudowy!lub!doposaenia:
Marina Jachtowa w Porcie Morskim Ustka (m. Ustka, nr karty 495),
Port w Rowach (gm. Ustka, nr karty 726),
Port!Jachtowy!w!(ebie!)m.!(eba,!nr!karty!383*,
Przysta%!eglarska!we!W adys awowie!)gm.!W adys awowo,!nr!karty!758*,
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Nowe obiekty201:
Przysta%! eglarska! w! D"bkach!  lokalizacja! postulowanego! obiektu! powi#zana! z! decyzj#!
lokalizacyjn#!dotycz#c#!elektrowni!atomowej!)gm.!Karwia,!nr!karty!760*,
Pomost cumowniczy na Czarnej Wodzie na! wschód! od! Karwii!  lokalizacja postulowanego obiektu
powi#zana!z!decyzj#!lokalizacyjn#!dotycz#c#!elektrowni!atomowej!)gm.!213, nr karty 148 KS),
przejd+!do!planszy!Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dzia"ania s"u#!ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
istotnym! dzia aniem! s u#cym! rozwojowi! turystyki! eglarskiej! na! obszarach! morskich! jest!
zorganizowanie! si"! funkcjonuj#cych! w! tym! sektorze! podmiotów! gospodarczych,! w! tym! portów
i przystani w!struktur"!klastrow#!i!w!oparciu!o!ni#!budowanie!produktu!turystycznego, w!tym!kontek&cie!
naley!pozytywnie!oceni'!za oony!w!2016!r.!Zwi#zek!Ma ych!Portów!Morskich,!który!w!przysz o&ci!
moe!sta'!si"!zal#kiem!przysz ego!klastra!eglarskiego,
w! celu! zwi"kszenia! zainteresowania! eglarstwem! w&ród! m odziey! wskazane! jest! podejmowanie!
dzia a%! w! zakresie! edukacji! morskiej,! czego! przyk adem! jest! Pomorski! Program! Edukacji! Morskiej,!
s u#cy! przede! wszystkim! rozwijaniu! kompetencji! kluczowych! uczniów! poprzez! odwo anie! si"! do!
bogatej! tradycji! morskiej! regionu,! jak! i! wykorzystanie! zwi#zanych! z! wod#! form! aktywno&ci! m odych!
mieszka%ców! Pomorza! tj.! kszta towania! np.! umiej"tno&ci! pracy! w! zespole! czy! odpowiedzialno&ci!
i wytrwa o&ci! w! dzia aniu,! ponadto! warto! tu! wspomnie'! o! ciesz#cej! si"! duym! zainteresowaniem!
inicjatywie!województwa!dotycz#cej!zakupu! odzi!aglowych!do!celów!szkoleniowych!i!praktycznego!
wykorzystania!nabytych!umiej"tno&ci!w!trakcie!zaj"'!teoretycznych,!która!powinna!by'!kontynuowana!
ze!wzgl"du!na!due!zapotrzebowanie,
rozwój! infrastruktury! eglarskiej! wymaga! uwzgl"dniania! potrzeb! w! ramach! sporz#dzanych! planów!
zagospodarowania! przestrzennego! polskich! obszarów! morskich,! w! tym! odr"bnych! planów!
zagospodarowania!przestrzennego!dla!poszczególnych!portów!morskich,
w! gminach! nadmorskich,! w! tym! posiadaj#cych! porty! morskie! wskazane! jest! przeprowadzenie
ca o&ciowych! analiz! dotycz#cych! wp ywu! rozwoju! infrastruktury! eglarskiej! na! lokaln# gospodark",!
w tym! innych! korzy&ci! trudnych! lub! niemoliwych! do! skwantyfikowania,! do! których! mona! zaliczy':!
promocje!gmin!portowych!jako!o&rodków!rozwijaj#cych!sporty!wodne!i!nadmorsk#!rekreacj",
stworzenie!warunków!do!budowy!wodnych!produktów!specjalistycznych!)narty!wodne,!kitesurfing,!windsurfing!
i!eglarstwo!wyczynowe,!obserwacje!przyrody,!inne*,!a!take!produktów!morskiej!turystyki!wycieczkowej,
opracowanie!i!wdroenie!systemu!zarz#dzania!portami,!przystaniami!jachtowymi,
wykszta cenie!odpowiednich!kadr!do!obs ugi!i!zarz#dzania!ruchem!turystyki!wodnej.
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Dopuszczenie!moliwo&ci!lokalizacji!miejsca!cumowania/!przystani!eglarskiej!na!odcinku!od!W adys awowa!do!(eby!w!Karwi!
lub!D"bkach!b#d+!te!w!ramach!infrastruktury!zwi#zanej!z!planami!realizacji!inwestycji!w!zakresie!obiektów!energetyki!j#drowej!
oraz!inwestycji!towarzysz#cych.!
Ponadto! uwzgl"dnienie! w! projekcie! planu! poprawy! warunków! eglugowych! dla! jednostek! turystycznych! do! przystani!
w miejscowo&ci!Ostrowo!po oonej!w!uj&ciu!rzeki!Czarna!Woda!)Wda*!poprzez!wytyczenie!toru!podej&ciowego!z!falochronem.
Uzasadnienie:! Wnioskowane! lokalizacje! zwi#zane! s#! z! obs ug#! ruchu! eglarskiego! w! pasie! po udniowego! wybrzea! Morza!
Ba tyckiego.!Odcinek!pomi"dzy!(eb#!a!W adys awowem!jest!problemowy!- wykazuje!brak!zagospodarowania!i!wyposaenia!tej!
cz"&ci!polskiego!wybrzea! w! infrastruktur"! eglarsk#.! Wynika! to! z! relatywnie!duych!odleg o&ci!pomi"dzy! istniej#cymi!portami!
i przystaniami,! zw aszcza! na! odcinku! (eba! - W adys awowo,! gdzie! wynosi! ona! 33! Mm.! Zak adaj#c! przysz y! rozwój! rodzinnej!
turystyki!eglarskiej!realizowanej!wzd u!polskiego!wybrzea,!mona!wskaza'!na!potencjalne!problemy!w!pokonaniu!tego!odcinka!
przez jednostki, przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Dlatego te,! korzystne! by oby! utworzenie! przystani! jachtowej!
stanowi#cej!uzupe nienie!aktualnego!uk adu!marin.!Funkcja!marin!moe!by'!potencjalnie!realizowana!np.!w!ramach!docelowego!
wykorzystania!infrastruktury!towarzysz#cej!budowie!elektrowni!j#drowej.!Dope nieniem!sieci!portów!i!przystani!wzd u!polskiego!
wybrzea!Ba tyku!by oby!równie,!poprawienie!warunków!eglugowych!dla!jednostek!turystycznych!do!przystani!w!miejscowo&ci!
Ostrowo,!poprzez!wyznaczenie!toru!podej&ciowego!jak!i!budow"!falochronów.
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3.14.2. Zatoka Gda$ska wraz z Zatok! Puck!
Ogólna charakterystyka wód
Zatoka Gdaska to jeden z wielu akwenów Morza
Batyckiego, szczególnie popularny wród polskich
eglarzy i entuzjastów sportów wodnych. Os!aniaj%cy j%
od pó!nocy Pó!wysep Helski stanowi naturaln% zapor&
przed wi&kszym falowaniem. Na wodach Zatoki
spotykaj% si& jednostki #eglugi morskiej z mniejszymi
jednostkami #eglugi przybrze#nej. Poruszanie si& po
akwenie odbywa si& w oparciu o przepisy ustanowione
dla akwenów morskich. Jednostki musz% spe!nia'
wymogi bezpieczestwa morskiego i porusza' si& po
wyznaczonych torach wodnych (w szczególno"ci w pó!nocno-zachodniej cz&"ci Zatoki). Na Zatoce
Gdaskiej obserwuje si& równie# spi&trzenia sztormowe wód, wyst&puj%ce w ci%gu roku
nierównomiernie. Maksymalna ilo"' spi&trze wyst&puje w okresie od wrze"nia do lutego, z
najwi&kszym nasileniem od pa*dziernika do stycznia. Niskie stany wody na morzu (w Nowym Porcie)
wyst&puj% niemal wy!%cznie w sezonie jesienno-zimowym i czasami w kwietniu. Zatoka Gdaska
zamarza regularnie w p!ytszej strefie przybrze#nej i Zatoce Puckiej, natomiast przy wyj%tkowo
mro*nych zimach na ca!ej Zatoce pojawia si& tzw. pak lodowy, czyli g&sta kra. Infrastruktura #eglarska
na Zatoce Gdaskiej koncentruje si& g!ównie w Trójmie"cie oraz wzd!u# Pó!wyspu Helskiego.
Zatoka Pucka stanowi pó!nocno-zachodni% cz&"' Zatoki Gdaskiej i obejmuje wody mi&dzy
Pó!wyspem Helskim do Cypla Oksywskiego w Gdyni. Pó!nocna cz&"' Zatoki Puckiej jest p!ytsza,
a granic& wyznacza Rybitwia Mielizna - piaszczysta !acha ci%gn%ca si& od Ku*nicy do Rewy. Ryf ten
izoluje blisko 120 km2 Wewn&trznej Zatoki Puckiej od g!&bszej Zewn&trznej, otwieraj%cej si& na wody
Zatoki Gdaskiej. Falowanie na Zatoce Wewn&trznej jest na ogó! du#o mniejsze. Wzd!u# wybrze#y
zatoki panuj% idealne warunki dla uprawniania sportów wodnych takich jak windsurfing czy kitesurfing.
Wysoko"' "redniej fali wynosi 0,2 m, "rednia fala sztormowa 0,6 m (maksymalna 1,2 m). Wiatry
sztormowe przewa#aj% z kierunku po!udniowo-zachodniego, zachodniego i pó!nocno-zachodniego.
Wahania poziomu wody w Zatoce Puckiej uzale#nione s% przede wszystkim od sytuacji
anemobarycznej nad Ba!tykiem Po!udniowym. Wzrost poziomu wód wywo!uj% wiatry z kierunku
po!udniowo-zachodniego, pó!nocnego oraz pó!nocno-wschodniego. Pozosta!e kierunki powoduj%
opadanie poziomu wody. Wahania te maksymalnie dochodz% do 1 m ("rednio 30 cm). Przeb ieg "rednich
miesi&cznych poziomów wód w Zatoce Puckiej, podobnie jak w Zatoce Gdaskiej, zbli#ony jest do
sezonowych waha w Morzu Ba!tyckim. Wyst&puj% w nim dwie fazy: obni#onych poziomów od lutego
do czerwca i podwy#szonych od lipca do grudnia. Maksimum wyst&puje w sierpniu, minimum za"
w lutym lub marcu. Skrajne wahania poziomu morza w Zatoce Puckiej zwi%zane s% ze sztormami. Na
przebieg zjawisk lodowych w obszarze Zatoki Puckiej decyduj%ce znaczenie maj% stosunki
g!&boko"ciowe. Niewielkie g!&boko"ci oraz wynikaj%ca z tego ma!a pojemno"' cieplna powoduj%, #e
szybciej ulega ona wych!odzeniu, co sprzyja powstawaniu lodu. Sprzyja mu równie# ma!e falowanie
wynikaj%ce z oddzielenia Zatoki Wewn&trznej od Zatoki Puckiej Zewn&trznej Rybitwi% Mielizn%.
W rejonie tym przewa#a lód sta!y o przeci&tnej maksymalnej grubo"ci 25 cm.
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Jednolite cz!"ci wód powierzchniowych202
Poni#sza tabela przedstawia jednolite cz&"ci wód powierzchniowych przej"ciowych przylegaj%cych do
województwa pomorskiego.
Tab. 110. Wykaz JCWP przej"ciowych przylegajcych do województwa pomorskiego
L.p.

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego

Nazwa JCWP przej"ciowych

1

T6a

Zalew Pucki

2

OM1

Zatoka Pucka Zewn&trzna

3

ZG

Zatoka Gdaska Wewn&trzna

4

OM3

Uj"cie Wis!y Przekop

ródo: Opracowanie wasne na podstawie systemu informacji o terenie woj. pomorskiego.

Jako"$ wód
Bazuj%c na wynikach monitoringu badawczego jednolitych cz&"ci wód przej"ciowych nale#y stwierdzi',
#e warto"' chlorofilu a decydowa!a o IV i V klasie elementów biologicznych JCWP przybrze#nych.
Wspieraj%ce ocen& biologiczn% elementy fizykochemiczne zaklasyfikowane zosta!y poni#ej stanu
dobrego. Za nisk% ocen& fizykochemiczn% odpowiada!y we wszystkich JCWP warunki biogenne oraz
przezroczysto"' wód. Przekroczenie warto"ci granicznych dla azotu ogólnego stwierdzono we
wszystkich JCWP. Stan chemiczny badanych JCWP oceniono poni#ej stanu dobrego, przede wszystkim
z uwagi na wyniki wska*ników badanych w biotach oraz "rednioroczne st&#enie benzo(a)pirenu
w wodzie.
Ocen& stanu JCWP przej"ciowych zamieszczono w tabeli poni#ej.

Rok bada%

Klasa elementów biologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Klasa elementów
fizykochemicznych  specyficzne
zanieczyszczenia synetyczne i
niesyntetyczne (gr. 3.6)

Stan/potencja&
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

Tab. 111. Ocena stanu JCWP przej"ciowych

Zalew Pucki

2018

V

poni#ej stanu
dobrego

-

z!y

-

z!y

Zatoka Pucka Zewn&trzna

2018

IV

poni#ej stanu
dobrego

-

s!aby

-

z!y

Zatoka Gdaska Wewn&trzna

2018

IV

poni#ej stanu
dobrego

-

s!aby

poni#ej
dobrego

z!y

Uj"cie Wis!y Przekop

2018

III

poni#ej
potencja!u
dobrego

-

umiarkowany

poni#ej
dobrego

z!y

Nazwa JCWP

ródo: Raport o stanie !rodowiska województwa pomorskiego w roku 2018. Inspekcja Ochrony "rodowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony "rodowiska, Biblioteka Monitoringu "rodowiska.

202
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (!%cznie z ochron% "rodowiska) w my"l polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow%
Dyrektyw% Wodn%. Jednolita cz&"' wód jest poj&ciem. obejmuj%cym zarówno zbiorniki wód stoj%cych, jak i cieki, a tak#e
przybrze#ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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Turystyczne uytkowanie wód203
eglowanie,
p ywanie!jednostkami!motorowodnymi,
wycieczki!statkiem!pasaerskim,
turystyczne rejsy!po owowe,
kajak - sp ywy!lub!wycieczki,
nurkowanie,
surfing (windsurfing, kitesurfing itd.),
narty wodne, wakeboard wraz z odmianami,
flyboard.
Ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania wód204
warunki pogodowe z deszczowymi sezonami turystycznymi i!do"#!niskimi!temperaturami!wody!poza!
szczytem sezonu,
ma e!g %boko"ci!w!rejonie!niektórych!portów!(Jastarnia,!Ku&nica,!Puck)!i!pomostów cumowniczych
zlokalizowanych! nad! Zatok'! Puck'! s'! powodem! niejednolicie! rozwini%tej! infrastruktury! turystyki
wodnej, skierowana!jest!ona!g ównie!do!mi o"ników!sportów!wodnych!oraz!mniejszych!jednostek!
mieczowych.!Przybijanie!do!brzegu!przez!wi%ksze!jednostki!moliwe!jest!jedynie!przez!pog %bione!
tory!podej"ciowe!(np.!do!portu!w!Pucku!i!Jastarni),
poligony Marynarki Wojennej RP na wodach morskich na! wysoko"ci! Zatoki! Gda*skiej,! Mierzei!
Wi"lanej!oraz!Pó wyspu!Helskiego przeznaczone!do!wsparcia!wykonywania!zada*!przez!róne!typy!
okr%tów!nawodnych!i!podwodnych!oraz!lotnictwo!morskie,!utrudniaj'ce!swobodne!eglowanie,
ograniczony!zakres!oraz!niska!jako"#!"wiadczonych!us ug!eglarskich!- nie!tylko!"ci"le!eglarskich!jak:!
serwis,!czarter,!zimowanie!czy!te!moliwo"#!bunkrowania!jednostek,!ale!take!towarzysz'cych!jak!
us ugi!gastronomiczno-hotelarskie!bezpo"rednio!w!powi'zaniu!z!marinami,
szereg! deficytów! w! wyposaeniu! portów! i! przystani jachtowych np. w zakresie wyznaczenia
lub pog %bienia!torów!wodnych,!liczby!miejsc postojowych, us ug!zimowania!jednostek, stacji paliw,
bazy!sanitarnej,!w!tym!miejsc!odbioru!"cieków,
brak miejsc cumowniczych w portach i przystaniach jachtowych, a w zasadzie brak ich wystarczaj'cej!
liczby - zapotrzebowanie! na! miejsca! postojowe! przewysza! moliwo"ci! istniej'cych! obiektów!
eglarskich!  szczególnie! w! szczycie! sezonu! turystycznego,! kiedy! wielu! eglarzy! musi! za! zgod'!
bosmanatów!portów!cumowa#!przy!nabrzeach!spe niaj'cych!inne!funkcje!portowe,
ograniczenia! w! dost%pie! do! "rodków! finansowych! - "rodki! w asne! podmiotów! zarz'dzaj'cych!
portami! z! regu y! nie! pozwalaj'! na! realizacj%! kapita och onnych! inwestycji! eglarskich! o! warto"ci!
rz%du!od!kilku!do!kilkunastu!mln!z ,
liczne! sieci! rybackie! postawione! na! podej"ciach! do! portów! Jastarnia! i! Ku&nica! (wymuszaj'! one!
konieczno"#!poruszania!si%!po!wytyczonych!torach!wodnych,!cho#!i!na!torach!spotyka!si%!równie!
sieci).

203
204

Informacje!nie!oznaczaj',!e!wymienione!sposoby!uytkowania!wyst%puj'!na!ca ym akwenie.
Piotr Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
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Istniej!ce obiekty obs"ugi turystyki wodnej
Port morski w Helu Przysta*!eglarsko-pasaerska!(m.!Hel)+,
Molo!spacerowe!w!Juracie!z!przystani'!eglarsk'!(m.!Jastarnia),
Port morski w Jastarni - Przysta*!eglarsko-pasaerska!w Jastarni (m. Jastarnia)**,****,
Molo w Jastarni z pomostem cumowniczym (m. Jastarnia),
Pomost!cumowniczy!w!Ku&nicy (m. Jastarnia),
Port!rybacki!w!Ku&nicy!(m.!Jastarnia),
Pomost!cumowniczy!Cha upy!(gm.!W adys awowo)++,
Przysta*!Swarzewo! Stanica wodna OKSiT w Swarzewie (gm. Puck)**,
Port rybacko-jachtowy w Pucku (m. Puck, w trakcie rozbudowy)*******,
Port Harcerskiego Orodka Morskiego w Pucku (m. Puck, w trakcie rozbudowy)*******,
Pomost cumowniczy w Rzucewie (gm. Puck)**,
Pomost!cumowniczy!w!Os oninie (gm. Puck)**,
Pomost cumowniczy w Rewie (gm. Kosakowo)**,*****,
Molo w Mechelinkach z pomostem cumowniczym (gm. Kosakowo),
Przysta*!pasaerska!na!Skwerze!Ko"ciuszki!w!Gdyni!(m.!Gdynia),
Dalmor Marina Yacht Park w Gdyni w Basenie Prezydenta (m. Gdynia),
Przysta*!jachtowa!Marina!Gdynia!w!Basenie!-eglarskim!(m.!Gdynia),
Przysta*!jachtowa!Marina!Sopot!Molo!w!Sopocie (m. Sopot)***,******,
Przysta*!na!Molo!w!Brze&nie!(m.!Gda*sk),
przejd& do planszy Istniej!ce, projektowane lub b"d!ce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycja (*) zosta a! zrealizowana! przy! udziale! "rodków! Unii! Europejskiej! w! ramach! Europejskiego!
Funduszu!Rybackiego!za!po"rednictwem!Pó nocnokaszubskiej!Lokalnej!Grupy!Rybackiej.
Inwestycje (**) zosta y!zrealizowane w ramach programu Unii Europejskiej PHARE 2002 projekt Piercie$
Zatoki Gda$skiej.
Inwestycje! (+++)! zosta y zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 (Dzia anie! 6.1.! Infrastruktura wzmacniaj!ca potencja turystyczny)
w ramach Projektu Budowa przystani jachtowej w Sopocie.
Inwestycja (****) zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (Dzia anie!8.4.!Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego) w ramach
Przedsiwzicia Rozwój oferty turystyki wodnej w obr!bie P!tli "u#awskiej i Zatoki Gda$skiej, nazwa projektu
Zatoka Gda$ska  Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni.
Inwestycja (*****) zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach Przedsiwzicia Rozwój oferty turystyki wodnej w obr!bie P!tli "u#awskiej i Zatoki Gda$skiej,
nazwa projektu Zatoka Gda$ska  Gmina Kosakowo - przedu%enie!pomostu!i!budowa!bosmanatu!w!Rewie.
Inwestycja (******) zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego! Województwa!
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
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w ramach Przedsiwzicia Rozwój oferty turystyki wodnej w obr!bie P!tli "u#awskiej i Zatoki Gda$skiej,
nazwa projektu Zatoka Gda$ska - Sopot  rozbudowa oferty sportowo-%eglarskiej.
Inwestycja (*******) zostaa lub zostanie zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie atrakcyjnoci walorów dziedzictwa
przyrodniczego) w ramach Przedsiwzicia Rozwój oferty turystyki wodnej w obr!bie P!tli "u#awskiej i Zatoki
Gda$skiej, nazwa projektu Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umo%liwienia rozwoju jego funkcji
rybackich, turystycznych i %eglarskich -ETAP I.
Ocena zagospodarowania turystycznego
Z punktu zagospodarowania turystycznego  infrastruktury "eglarskiej:
w porcie jachtowym w Helu znajduje si miejsce !#cznie dla 36 jednostek, w tym: 14 stanowisk
postojowych dla jachtów o d!ugo%ci do 12m, 16 stanowisk postojowych dla jednostek o d!ugo%ci do
8,0m, 2 jachtów o d!ugo%ci do 12m i 4 stanowiska dla jachtów o d!ugo%ci od 14m do 24m,
w porcie jachtowym w Jastarni znajduje si miejsce !#cznie dla 129 jednostek,
w porcie rybackim w Ku&nicy liczba jednostek, które mog# zacumowa' zale"na jest od liczby kutrów
rybackich, dla których port zbudowano od ~6 do 15 miejsc,
w porcie jachtowym w Pucku znajduje si miejsce !#cznie dla 42 jednostek,
mola spacerowe z pomostami cumowniczymi nad Zatok# Puck# nie spe!niaj# wymaga+ turysty
wodnego z uwagi na ma!e g!boko%ci, brak obni"onych pomostów cumowniczych i brak zaplecza,
mog# jedynie stanowi' baz do cumowania ma!ych jednostek,
w Dalmor Marina Yacht Park w Gdyni znajduje si miejsce !#cznie dla 120 jednostek, w tym: 72
stanowiska postojowe dla jachtów do d!ugo%ci do 14m, 42 stanowiska postojowe dla jachtów
o d!ugo%ci do 12m, 6 stanowisk postojowych dla jednostek o d!ugo%ci do 10m i 8 stanowisk dla
skuterów wodnych,
Przysta+ jachtowa Marina Gdynia w Basenie -eglarskim liczy 260 stanowisk postojowych,
Marina Sopot zlokalizowana na ko+cu sopockiego mola posiada !#cznie 103 miejsca postojowe,
w tym: 63 miejsca dla jednostek o d!ugo%ci do 10m oraz 40 miejsc dla jednostek o d!ugo%ci do 24 m,
obecnie realizowany jest projekt przewiduj#cy rozbudow i uzupe!nienie Mariny Sopot o pomost
p!ywaj#cy przy ostrodze Molo, pozwalaj#cy na stworzenie dodatkowych 28 miejsc cumowniczych
dla jednostek do 12m d!ugo%ci205.
Ogólnie nale"y stwierdzi', "e obecne zagospodarowanie turystyczne strefy przybrze"nej nie w pe!ni
pozwala na stworzenie spójnej i kompleksowej oferty turystycznej sieci portów i przystani "eglarskich,
w tym wykreowanie midzynarodowego produktu turystycznego South Coast Baltic. Uzupe!nienie
istniej#cej infrastruktury turystycznej oraz podniesienie jej standardów pozwoli równie" stworzy'
warunki na wykorzystanie istniej#cych nabrze"y portowych jako terenów turystycznych oraz miejsc
organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych wydarze+ kulturalnych.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Ocena potencja!u turystycznego wód Zatoki Gda+skiej jest to"sama z ocen# dla otwartego morza.
W szczególno%ci nale"y odnie%' si do potencja!u rozwojowego wynikaj#cego podejmowania dzia!a+
aktywizuj#cych wokó! midzynarodowego produktu turystycznego South Coast Baltic
(Midzynarodowego Szlaku -eglarskiego E-60).

205

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w
ramach przedsiwzicia strategicznego pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Ptli -u!awskiej i Zatoki Gda+skiej/.
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Atrakcyjno%' poszczególnych akwenów powinna by' rozpatrywana pod k#tem jednostek p!ywaj#cych,
rodzaju uprawianej turystyki wodnej oraz typu u"ytkownika. Panuj#ce na danym akwenie warunki
nawigacyjno-hydrologiczne s# zwykle g!ównym czynnikiem decyduj#cym o jego popularno%ci w%ród
okre%lonego typu u"ytkowników i ukierunkowanej ofercie turystycznej. G!boko%' oraz szeroko%' torów
wodnych, wysoko%' falowania, kierunki g!ównych wiatrów oraz inne czynniki wp!ywaj#ce na warunki
panuj#ce na danym akwenie decydowa' bd# o jego popularno%' w%ród "eglarzy. Akweny spokojne,
os!onite od silnych wiatrów oraz uregulowane rzeki bd# cieszy' si wikszym zainteresowaniem w%ród
pocz#tkuj#cych i ma!o do%wiadczonych "eglarzy.
Sie' marin i przystani jachtowych Zatoki Gda+skiej umo"liwia op!ynicie zachodniej cz%ci Zatoki
Gda+skiej w ci#gu tygodnia. Odleg!o%ci midzy poszczególnymi portami s# umiarkowane, jednak nawet
najd!u"sze odcinki przy niezbyt silnym wietrze mo"na pokona' w ci#gu 4-5 godzin. Trasa szlaku jest
bardzo atrakcyjna, gdy" pozwala turystom poprzez ju" funkcjonuj#ce obiekty turystyki "eglarskiej dotrze'
do centrum historycznego Gda+ska, ale tak"e Sopotu i Gdyni, ale równie" do miast i wiosek rybackich na
Pó!wyspie Helskim czy w rejonie Pucka.
Aby zwikszy' ju" i tak du"# popularno%' Zatoki Gda+skiej w%ród "eglarzy konieczna jest rozbudowa
istniej#cych i budowa nowych du"ych baz "eglarskich. Zatoka Gda+ska wraz z Zatok# Puck# stanowi
akwen, nad którym zidentyfikowano 7 strategicznych obszarów rozwoju infrastruktury "eglarskiej pod
tzw. du"e mariny:
Port Wojenny Hel zwi#zany z akwenem portowym przy ul. gen. W!adys!awa Sikorskiego w Górkach
Zachodnich. Helu,
Jastarnia obejmuj#cy akwen bezpo%rednio s#siaduj#ce od strony wschodniej portu morskiego
w Jastarni,
Puck obejmuj#cy wody akwenu midzy portem rybackim w Pucku wraz z molo i portem jachtowym
i o%rodkiem szkolenia olimpijskiego O%rodka Sportu i Rekreacji w Pucku,
Mosty - Rewa obejmuj#cy tereny zielone nad Zatok# Puck# (tzw. Nowa Holandia),
Gdynia Basen I Prezydenta obejmuj#cy pó!nocn# cz%' Basenu I Prezydenta na wschód od Mariny
Yacht Park przy tzw. pirsie Dalmoru,
Gdynia Basen Jachtowy II obejmuj#cy akwen na wschód od Mariny Gdynia przy Skwerze Ko%ciuszki,
Gda+sk Brze&no obejmuj#cy akwen na zachód od falochronu zachodniego przy uj%ciu Wis!y Martwej.
Rozbudowa infrastruktury, zwikszenie pojemno%ci ju" istniej#cych marin oraz wzrost standardu ich
zaplecza spowoduje szybki wzrost liczby jednostek na wodach Zatoki Gda+skiej i Puckiej, co niew#tpliwie
przyczyni si do rozwoju kolejnych, mniejszych lokalizacji. Silna baza "eglarska o du"ym potencjale stanie
si produktem turystycznym popularnym nie tylko w Polsce, ale i za granic#.
Akweny Zatoki Gda+skiej i Zatoki Puckiej posiadaj# dogodne warunki do uprawiania windsurfingu
i kitesurfingu: Zatoka Pucka od W!adys!awowa do Juraty i od Cha!up do Pucka oraz okolice Sopotu.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obs!ugi
turystyki wodnej
Obiekty istniejce planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Przysta" pasa!erska Port morski w Helu (m. Hel, nr karty 219),
Przysta" jachtowa Port morski w Helu (m. Helu, nr karty 25 KS),
Port morski w Jastarni - Przysta" !eglarsko-pasa!erska w Jastarni (gm. Jastarnia, nr karty 131),
Molo w Jastarni z pomostem cumowniczym (m. Jastarnia, nr karty 137),
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Port rybacki w Ku&nicy (m. Jastarnia, nr karty 1085),
Pomost cumowniczy w Ku&nicy (m. Jastarnia, nr karty 17 KS)
Pomost Swarzewo  Stanica wodna OKSiT w Swarzewie (gm. Puck, nr karty 171),
Port rybacko-jachtowy w Pucku (m. Puck, nr karty 190),
Pomost cumowniczy w Os%oninie (gm. Puck, nr karty 179),
Pomost cumowniczy w Rzucewie (gm. Puck, nr karty 190 KS),
Pomost cumowniczy w Rewie (gm. Kosakowo, nr karty 85),
Przysta jachtowa Marina Gdynia w Basenie &eglarskim (m. Gdynia, nr karty 122),
Marina Gdynia II (m. Gdynia, nr karty 1087),
Przysta jachtowa Marina Sopot Molo w Sopocie (m. Sopot, nr karty 359).
Nowe obiekty:
Przysta" pasa!ersko-!eglarska w dawnym Porcie Wojennym w Helu206 (m. Hel, nr karty 221),
Centrum Turystyczno-&eglarskie w Jastarni (gm. Jastarnia, nr karty 150)207,
Gminny Orodek &eglarstwa we W%adys%awowie (gm. W%adys%awowo, nr karty 205)208
Pomost Kaczy Winkiel w Gnie!d!ewie (gm. Puck, nr karty 186),
Marina tzw. Nowa Holandia (gm. Puck, nr karty 1084),
Przysta" morska w Mechelinkach (gm. Kosakowo, nr karty 443),
Przysta" morska Ob%u!e  Marina Gdynia (m. Gdynia, nr karty 946)209,
Przysta" morska Oksywie  Marina Gdynia (m. Gdynia, nr karty 945)210,
Marina w Babich Do%ach (m. Gdynia, nr karty 993)211,
Marina Sopot II (m. Sopot, nr karty 994)212,
Marina w Gda"sku Brze#nie (m. Gda"sk, nr karty 995)213,
Przysta" !eglugi pasa!erskiej w Pucku (m. Puck, nr karty 1004),
Marina na wschód od Kanau &eglugowego przez Mierzej Wi'lan (gm. Sztutowo, nr karty 996)214,
przejd# do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
206
W 2012 roku Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wystawia na sprzeda! Port Wojenny w Helu, wraz z terenami przylegymi
o cznej powierzchni gruntów prawie 50 ha.
207
Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gda"skiej - karta ZGD.58.Sm  akwen dla lokalizacji
planowanej mariny w Jastarni.
208
Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gda"skiej - karta ZGD.51.Sm  akwen dla lokalizacji
planowanej przystani !eglarskiej jako Gminny O'rodek &eglarski Wadysawowo-Szotland.
209
Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gda"skiej  karta ZGD.36.S akweny na pónoc od redy portu
morskiego w Gdyni, ograniczone poligonem morskim P-2 Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej, przylegajce do tego akwenu
ldowe (pla!owe) przystanie morskie Obu!e i Oksywie - planowana jest tu przez wadze miasta Gdynia lokalizacja mariny.
210
jw.
211
Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gda"skiej  karta ZGD.37.Sm akwen na potrzeby planowanej
lokalizacji mariny oraz wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjno-sportowe zabytkowej Torpedowni w Babich Doach.
212
Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gda"skiej  karta ZGD.24.Sm akwen dla planowanej przez
wadze Sopotu mariny, która ma si znajdowa+ przy granicy z Gda"skiem.
213
Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gda"skiej  karta ZGD.22.Sm akwen dla lokalizacji
planowanej mariny w Gda"sku Brze#nie po zachodniej stronie od wej'cia do Nowego Portu w Gda"sku.
214
Zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gda"skiej  karta ZGD.02.C obejmujcy pas Zatoki Gda"skiej o szeroko'ci
500 m wzdu! linii brzegowej Mierzei Wi'lanej, na wschód od realizowanego kanau !eglugowego przez Mierzej Wi'lan.
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Rekomendowane inne dziaania su"ce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
istotnym dziaaniem su!cym rozwojowi turystyki !eglarskiej na obszarach morskich, w tym na Zatoce
Gda"skiej i Zatoce Puckiej jest zorganizowanie si funkcjonujcych w tym sektorze podmiotów
gospodarczych, w tym portów w struktur klastrow i w oparciu o ni budowanie produktu
turystycznego, w tym kontek'cie nale!y pozytywnie oceni+ zao!ony w 2016 r. Zwizek Maych Portów
Morskich, który w przyszo'ci mo!e sta+ si zal!kiem przyszego klastra !eglarskiego,
w celu zwikszenia zainteresowania !eglarstwem w'ród modzie!y wskazane jest podejmowanie dziaa"
w zakresie edukacji morskiej, czego przykadem jest Pomorski Program Edukacji Morskiej, su!cy przede
wszystkim rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez odwoanie si do bogatej tradycji morskiej
regionu, jak i wykorzystanie zwizanych z wod form aktywno'ci modych mieszka"ców Pomorza tj.
ksztatowania np. umiejtno'ci pracy w zespole czy odpowiedzialno'ci i wytrwao'ci w dziaaniu, ponadto
warto tu wspomnie+ o cieszcej si du!ym zainteresowaniem inicjatywie województwa dotyczcej zakupu
odzi !aglowych do celów szkoleniowych i praktycznego wykorzystania nabytych umiejtno'ci w trakcie
zaj+ teoretycznych, która powinna by+ kontynuowana ze wzgldu na du!e zapotrzebowanie,
rozwój infrastruktury !eglarskiej wymaga uwzgldniania potrzeb w ramach sporzdzanych planów
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym odrbnych planów
zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych portów morskich,
w gminach nadmorskich, w tym posiadajcych porty morskie wskazane jest przeprowadzenie
cao'ciowych analiz dotyczcych wpywu rozwoju infrastruktury !eglarskiej na lokaln gospodark,
w tym innych korzy'ci trudnych lub niemo!liwych do skwantyfikowania, do których mo!na zaliczy+:
promocje gmin portowych jako o'rodków rozwijajcych sporty wodne i nadmorsk rekreacj,
opracowanie i wdro!enie systemu zarzdzania portami, przystaniami jachtowymi,
wyksztacenie odpowiednich kadr do obsugi i zarzdzania ruchem turystyki wodnej
Ryc. 16. Port rybacko-jachtowy w Pucku (m. Puck), w trakcie rozbudowy)

"ródo: Ankieta Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz!"#II# obiekty.
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3.14.3. Zalew Wilany
Ogólna charakterystyka wód
Akwen, poczony z rosyjskim Zalewem Kaliningradzkim,
stanowi morskie wody wewn!trzne. Powierzchnia
polskiej cz!"ci wynosi 328 km2 (ogóem 838 km2).
Dugo"# zalewu wynosi 35,1 km (ogóem 90,7 km),
a szeroko"# waha si od 6,8 do 13 km. Na pónocy
Mierzeja Wi"lana oddziela akwen od Zatoki Gda*skiej,
z któr jest poczony poprzez Cie"nin Batijsk, le&c
po stronie rosyjskiej. Pomimo swojej wielko"ci zalew jest
stosunkowo pytki, jego "rednia gboko"# w cz"ci
polskiej wynosi ok. 2,6 m, z maksymaln gboko"ci
5 m. Przez "rodek zalewu poprowadzony jest tor wodny, którego gboko"# wynosi ok. 3 m. eglowanie
po Zalewie Wi"lanym podlega przepisom dla akwenów morskich, jednak dopuszczalne jest &eglowanie
jednostkami "ródldowymi. Zalew mo&e by# bezpiecznie u&ytkowany przez jednostki o zanurzeniu do ok.
1,5 m. Chcc skierowa# si z gównego toru wodnego do portów nale&y "ci"le trzyma# si torów
podej"ciowych. Gówny tor wodny zalewu ma ksztat litery Y, skierowanej nó&k w stron wschodni
(Ryc. 17.). Rami pónocne to podej"cie do rzeki Szkarpawy na drog wodn do Gda*ska. Poudniowe
rami to podej"cie na rzek Elblg do Elblga. Z toru gównego rozgaziaj si tory podej"ciowe do
portów Zalewu. Obecnie trwaj prace nad projektem Budowy#drogi#wodnej#$%cz%cej#Zalew#Wi!lany#z#Zatok%#
Gda&sk%.
Maksymalny wzrost lub obni&enie poziomu wody w wyniku wymiany wód zbiornika i Zatoki Gda*skiej
mo&e wynosi# 0,8 m do 1,0 m na dob. Wahania poziomu wody pod wpywem oddziaywania wiatru
mog osign# 1,0 m do 1,5 m na dob. Amplituda waha* stanu wody osiga najwiksze warto"ci
w poudniowo-zachodniej cz"ci Zalewu Wi"lanego. Przewa&ajce kierunki wiatrów w okresie jesiennozimowym to SW i W, wiosn przewa&aj wiatry pónocne, natomiast w okresie letnim  NW i W. Wiatry
sztormowe wystpuj na Zalewie Wi"lanym stosunkowo rzadko, jednak&e nale&y pamita#
o zrywajcych si niespodziewanych silnych wiatrach, gwatownie przybierajcych na sile, wywoujcych
niemal natychmiastowe silne falowanie w postaci tzw. krótkiej fali. Sztormy te, zwane na akwenie Zalewu
Wi"lanego biaymi szkwaami, najcz"ciej szybko cichn. Przy wietrze sztormowym 25 m/sek. (10°B)
parametry fali obliczone przez Instytut Morski dla Zalewu Wi"lanego wynosz: wysoko"# fali 1,2 m,
dugo"# fali 26 metrów. Niewielkie gboko"ci sprzyjaj zamarzaniu Zalewu zim, na ogó ju& w grudniu
pokrywa si on gadk powierzchni, co sprzyja uprawianiu &eglarstwa lodowego (bojery). Grubo"#
powoki lodowej oraz okres zlodzenia zale& od surowo"ci zimy. Powoka lodowa waha si od 30 cm do
60 cm podczas surowej zimy. W okresie topnienia lodów lub pierwszych ruchów lodów w centralnej
cz"ci Zalewu pojawiaj si wypitrzenia (zway) do wysoko"ci nawet 3 m. Z powodu szybko
zmieniajcych si warunków pogodowych Zalew Wi"lany nale&y do akwenów trudnych, wymagajcych
od &eglarzy sporego do"wiadczenia.
Wikszo"# infrastruktury &eglarskiej, w tym porty, do których prowadz tory podej"ciowe jak Tolkmicko
i Frombork zlokalizowane s na poudniowym wybrze&u Zalewu Wi"lanego (woj. warmi*sko-mazurskie).
Od strony pónocnej, na Mierzei znajduj si porty w Ktach Rybackich i Krynicy Morskiej.
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Ryc. 17. Tory podejciowe na Zalewie Wilanym.

'ród$o: Ptla# (u$awska.# Przewodnik turystyki wodnej,# Urz%d# Marsza$kowski# Województwa# Pomorskiego, Gda&sk# 2019
(https://petlazulawska.pl/wp-content/uploads/2020/09/mapa-zeglarska-1.jpg).

Jednolite cz!ci wód powierzchniowych215
Poni&sza tabela przedstawia jednolite cz"ci wód powierzchniowych przej"ciowych Zalewu Wi"lanego.
Tab. 112. Wykaz JCWP przejciowych Zalewu Wilanego
L.p.

Kod JCWP

Nazwa JCWP przejciowych

1

PLTW I WB1

Zalew Wi"lany

'ród$o:#Opracowanie#w$asne#na#podstawie#systemu#informacji#o#terenie#woj.#pomorskiego.

Jako" wód
Bazujc na wynikach monitoringu badawczego jednolitych cz"ci wód przej"ciowych nale&y stwierdzi#,
&e warto"# chlorofilu a decydowaa o V klasie elementów biologicznych JCWP przej"ciowych.
Wspierajce ocen biologiczn elementy fizykochemiczne zaklasyfikowane zostay poni&ej stanu
dobrego, a w zakresie elementów fizykochemicznych specyficznych stan dobry. Za nisk ocen
fizykochemiczn odpowiaday we wszystkich JCWP warunki biogenne oraz przezroczysto"# wód. Stan
chemiczny badanego JCWP oceniono jako dobry. Stan ogólny zosta oceniony jako zy.
Ocen stanu JCWP przej"ciowych zamieszczono w tabeli poni&ej.

215
Podstawowa jednostka gospodarki wodnej (cznie z ochron "rodowiska) w my"l polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramow
Dyrektyw Wodn. Jednolita cz"# wód jest pojciem. obejmujcym zarówno zbiorniki wód stojcych, jak i cieki, a tak&e
przybrze&ne fragmenty wód morskich i wody podziemne.
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Stan/potencja$
ekologiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan chemiczny
(wg MD, MO,lub MB)

Stan JCWP

2014

Klasa elementów
fizykochemicznych 
specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne (gr. 3.6)

Zalew Wi"lany

Klasa elementów
fizykochemicznych
(gr. 3.1  3.5)

Nazwa JCWP

poni&ej stanu
dobrego

II

zy

dobry

zy

Klasa elementów
biologicznych

Rok bada#

Tab. 113. Ocena stanu JCWP przejciowych

V

'ród$o:# Raport#o#stanie# !rodowiska#województwa# pomorskiego# w# roku#2014.# Inspekcja# Ochrony# )rodowiska,# Wojewódzki# Inspektorat#
Ochrony#)rodowiska,#Biblioteka#Monitoringu#)rodowiska.

Turystyczne u%ytkowanie wód216
eglowanie,
p ywanie!jednostkami!motorowodnymi,
turystyczne rejsy!po owowe,
kajak - sp ywy!lub!wycieczki,
surfing (windsurfing, kitesurfing itd.),
narty wodne, wakeboard wraz z odmianami,
flyboard.
Ograniczenia i bariery turystycznego wykorzystania wód217
warunki pogodowe z deszczowymi sezonami turystycznymi i!do"#!niskimi!temperaturami!wody!poza!
szczytem sezonu,
pomimo swojej! wielko"ci! Zalew! Wi"lany jest! stosunkowo! p ytkim zbiornikiem,! "rednia! g %boko"#!
w cz%"ci! polskiej! wynosi! ok.2,6! m,! z! maksymaln&! g %boko"ci&! 5! m, Przez! "rodek! zalewu!
poprowadzony!jest!tor!wodny!którego!g %boko"#!wynosi!ok.!3!m,
duo! sieci! i! p ycizny! w! okolicy! torów! podej"ciowego! do! portów, g %boko"ci! s&! stale! zmienne,!
sp ycenia!mog&!nast&pi#!po!kadym!wi%kszym!sztormie,
istotnym!problemem!zwi&zanym!z!potencjalnym!turystycznym!wykorzystaniem!Zalewu!Wi"lanego!
jest!eutrofizacja!wód!i,!co!za!tym!idzie,!pojawiaj&ce!si%!w!sezonie!letnim!zakwity!glonów, z uwagi na
fakt,!i!do!zalewu!trafiaj&!wody!z!rzek,!oczyszczalni!"cieków!(Elbl&g,!Frombork,!Tolkmicko,!Krynica!
Morska,! Kaliningrad,! Gusiew,! Ba tijsk,! Bagratoniowsk)! oraz! z! obszarów! rolniczych,! stan! wód! tego!
zbiornika!jest!oceniany!jako!z y,
w Federacji Rosyjskiej na!Zalewie!stacjonuje!Flota!Ba tycka.!Ba tijsk,!wraz!z!Sankt!Petersburgiem,!
jest!zaliczany!do! g ównych!rosyjskich!baz! morskich!na!Ba tyku.!Z!tego!te!powodu!egluga!przez!
Cie"nin%!Pilawsk&!jest!ograniczana!przez!stron%!rosyjsk&,
ograniczony!zakres!oraz!niska!jako"#!"wiadczonych!us ug!eglarskich - nie!tylko!"ci"le!eglarskich!jak:!
serwis,!czarter,!zimowanie!czy!te!moliwo"#!bunkrowania!jednostek,!ale!take!towarzysz&cych!jak!
us ugi!gastronomiczno-hotelarskie!bezpo"rednio!w!powi&zaniu!z!marinami,

216
217

Informacje!nie!oznaczaj&,!e!wymienione!sposoby!uytkowania!wyst%puj&!na!ca ym!akwenie.
Piotr Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
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- szereg! deficytów! w! wyposaeniu! portów i przystani jachtowych np. w zakresie regularnego
utrzymywania!i!pog %biania!torów!wodnych,!liczby!miejsc!postojowych,!us ug!zimowania!jednostek,!
stacji paliw,
- brak miejsc cumowniczych w portach i przystaniach jachtowych, a w zasadzie brak ich wystarczaj&cej!
liczby - zapotrzebowanie! na! miejsca! postojowe! przewysza! moliwo"ci! istniej&cych! obiektów!
eglarskich!  szczególnie! w! szczycie! sezonu! turystycznego,! kiedy! wielu! eglarzy! musi! za! zgod&!
bosmanatów!portów!cumowa#!przy!nabrzeach!spe niaj&cych!inne!funkcje!portowe,
- akwen!s abo!wykorzystywany!przez!eglarzy!pomimo,!e!jest!trzykrotnie!wi%kszy!od!najwi%kszego!
polskiego!jeziora!tj.!'niardwy,
- ograniczenia!w!dost%pie!do!"rodków!finansowych!- "rodki!w asne!podmiotów!zarz&dzaj&cych!portami!
z!regu y!nie!pozwalaj&!na!realizacj%!kapita och onnych!inwestycji!eglarskich!o!warto"ci!rz%du!od!kilku!
do!kilkunastu!mln!z .
Istniej!ce obiekty obs"ugi turystyki wodnej
Port!K&ty!Rybackie!(gm.!Sztutowo)*,
Port rybacki (Basen zachodni Portu Krynica Morska) w Krynicy Morskiej (m. Krynica Morska),
Port w Krynicy Morskiej - port! jachtowy! i! przysta+! pasaerska! w! Krynicy! Morskiej! (m.! Krynica!
Morska)*,**,****,
Port w Piaskach (Basen III Portu Krynica Morska) Nowa Karczma (m. Krynica Morska)*,***,
Port!w!Nowej!Pas %ce!(gm.!Braniewo,!woj.!warmi+sko-mazurskie)*,
Port!Frombork!(gm.!Frombork,!woj.!warmi+sko-mazurskie),
Port!Tolkmicko!(gm.!Tolkmicko,!woj.!warmi+sko-mazurskie)*,***,
Przysta+!Marita w Suchaczu (gm. Tolkmicko, woj. warmi+sko-mazurskie),
Port!w!Suchaczu!(gm.!Tolkmicko,!woj.!warmi+sko-mazurskie),
Przysta+!jachtowa!Nadbrzee!(gm.!Tolkmicko,!woj.!warmi+sko-mazurskie),
Port Kamienica Elbl&ska!(gm.!Tolkmicko,!woj.!warmi+sko-mazurskie),
Port!jachtowy!Marina!Jachtklub!Elbl&g (m.!Elbl&g,!woj.!warmi+sko-mazurskie)*,
Nabrzee!jachtowe Bryza (m.!Elbl&g,!woj.!warmi+sko-mazurskie),
Nabrzee!jachtowe!(m.!Elbl&g,!woj.!warmi+sko-mazurskie),
Nabrzee!jachtowe!Bulwar!Zygmunta!Augusta (m.!Elbl&g,!woj.!warmi+sko-mazurskie),
przejd-!do!planszy!Istniejce, projektowane lub bdce w trakcie realizacji obiekty obsugi turystyki wodnej.
Inwestycje! (*)! zosta y zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (Dzia anie! 6.4.! Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach
Projektu!Ptla uawska  rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Inwestycje (**) zostay zrealizowane w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej EISP Litwa-PolskaRosja 2007-2013 (Dziaanie 2.1. Rozwój turystyki) w ramach Batyckie Wybrze#e Bursztynowe. Rozwój
obszaru transgranicznego poprzez budow i modernizacj infrastruktury turystycznej.
Inwestycje (***) zostay zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa#ony Rozwój sektora
ryboówstwa i nadbrze#nych obszarów rybackich na lata 2007-2013 (O priorytetowa 3. $rodki su#%ce
wspólnemu interesowi, #rodek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyadunku i przystaniach)
w ramach projektów: Remont obiektów hydrotechnicznych (Nabrze#e Pónocne, Pomost Postojowy), placu
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nabrze#owego (wraz z wjazdem na teren Przystani) oraz budowa slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III
 Nowa Karczma (dawniej Piaski) oraz Przebudowa nabrze#a, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego
w Porcie Tolkmicko.
Inwestycje (****) zostay zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Dzia!anie 8.4. Wsparcie atrakcyjno&ci walorów dziedzictwa przyrodniczego)
w ramach przedsi%wzi%cia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obrbie Ptli uawskiej i Zatoki
Gda'skiej,
Ocena zagospodarowania turystycznego
Z punktu zagospodarowania turystycznego  infrastruktury &eglarskiej:
w porcie (pasa&ersko-rybacko-jachtowy) w Ktach Rybackich znajduje si% miejsce cznie dla 40
jednostek, w tym w cz%"ci dedykowanej jachtom 16, port jest wyposaony w zasilanie energi
elektryczn' (na nabrze&ach), uj%cia wody (w wybranych punktach portu), odbiór "cieków, slip,
w budynku przystani &eglarskiej: toalety, prysznic, kuchnia, port posiada nabrze&e przeznaczone do
cumowania niewielkich statków pasa&erskich, przewo&'cych turystów,
Port rybacki w Krynicy Morskiej ma 90 m d!ugo"ci i 20 m szeroko"ci, jachty mog' w nim cumowa+
przy nabrze&u zachodnim, w praktyce na ca!ej d!ugo"ci wolnym, podczas gdy !odzie rybackie cumuj'
przy nabrze&u wschodnim, port nie posiada &adnej infrastruktury dedykowanej &eglarzom,
Port Jachtowy w Krynicy Morskiej to stosunkowo du&y port o wymiarach ok. 250 m na 160 m,
podzielony trzema pirsami na mniejsze 3 baseny &eglarskie na oko!o 65 jednostek, na nabrze&ach
przy!'cza pr'du i wody, w budynku socjalnym portu znajduj' si% toalety, prysznice oraz biuro portu
jachtowego, port posiada pirs pasa&erski z 2 nabrze&ami: Nabrze&e Pasa&ersko-Jachtowe
(zlokalizowane od strony Nowego Portu Jachtowego) i Nabrze&e Pasa&erskie (od strony Starego
Portu), do którego dobijaj' jednostki pasa&erskie bia!ej floty,
Port w Piaskach dysponuj' maksymalnie 16 miejscami, sk!ada si% z 2 basenów przedzielonych
pomostem, nazywanym Pirsem Centralnym, posiadaj'cych ka&dy od 5 do 8 miejsc postojowych,
Realizowane w ostatnich latach projekty i inwestycje w województwie pomorskim znacznie wzbogaci!y
i poszerzy!y ofert% skierowan' do mi!o"ników &eglarstwa. Jednym z najwa&niejszych projektów
realizowanych wspólnie z województwem warmi-sko-mazurskim by! ponadregionalny projekt P%tla
/u!awska  rozwój turystyki wodnej. Etap I. Przedsi!wzi!cie miao na celu stworzenie atrakcyjnej
turystycznie i przyrodniczo drogi wodnej ale równie spójnego produktu turystycznego "%cz%cego ze
sob% szlaki wodne Wis"y, Martwej Wis"y, Szkarpawy, Wis"y Królewieckiej, Nogatu, Wis"y &mia"ej,
Wielkiej &witej  Tugi, Mot"awy, Kana"u Jagiello'skiego, rzeki Elbl%g i Pas"ki, a take wody Zalewu
Wi(lanego. Etap I Ptli )u"awskiej rozpocz%" proces kszta"towania sieci portów, przystani eglarskich
i pomostów cumowniczych o wysokiej jako(ci, zapewniaj%cej bogaty zakres us"ug dla eglarzy.
Uzupe"nienie istniej%cej infrastruktury turystycznej eglarskiej oraz podniesienie jej standardów
pozwoli"o stworzy* warunki na wykorzystanie istniej%cych nabrzey portowych jako terenów
turystycznych oraz miejsc organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych wydarze'
kulturalnych.
Ocena potencjau turystycznego dla rozwoju turystyki wodnej
Potencja" Zalewu Wi(lanego jako akwenu eglugowego jest w dalszym ci%gu relatywnie s"abo
wykorzystywany, podobnie jak ma to miejsce na otwartym morzu i Zatoce Gda'skiej.
Niemniej jednak akwen Zalewu Wi(lanego cieszy si coraz wikszym zainteresowaniem, rozwijaj%ce si
porty i przystanie poprawiaj% swój standard, zapewniaj% bezpiecze'stwo i wygod coraz wikszej liczbie
mi"o(ników turystyki wodnej. Jednocze(nie powi%zanie Zalewu z systemem hydrograficznym Delty
Wis"y i Zatoki Gda'skiej daje moliwo(* "%czenia oferty skierowanej do eglarzy morskich jak
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i (ródl%dowych w jeden sieciowy produkt turystyczny. Takie podej(cie dotychczas zastosowano
w ramach projektu Ptli uawskiej oraz przedsiwzicia Rozwój oferty turystyki wodnej w obrbie Ptli
uawskiej i Zatoki Gda!skiej. Po"%czenie oferty skierowanej do eglarzy morskich jak i (ródl%dowych
w jeden sieciowy produkt turystyczny moe okaza* si kluczowe dla dalszego rozwoju turystyki wodnej
w województwie pomorskim. Moe równie u"atwi* jego promocj na arenie europejskiej. Dzia"ania
w tym zakresie wymagaj% jednak intensyfikacji.
Niewykorzystany potencja" tkwi take w organizacji sezonowej eglugi pasaerskiej midzy portami
Zalewu Wi(lanego, a Trójmiastem, czy tez Zalewem Wi(lanym a portami Pó"wyspu Helskiego. Obecnie
tramwaj wodny p"ywa na trasie Tolkmicko-Krynica Morska218 oraz Krynica Morska - Frombork. Dla
rozwoju turystyki w regionie Zalewu Wi(lanego istotna jest te droga wodna prowadz%ca od Zalewu,
przez rzek Elbl%g, jezioro Druno +rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 oraz obszar chroniony
zgodnie z Konwencj% Ramsarsk%-, system Kana"ów: Elbl%ski-I"awski-Ostródzki z unikatowymi
zabytkowymi pochylniami, przez Ma"dyty, Mi"om"yn do Ostródy.
Zalew Wi(lany, zamarza w zimie, dziki czemu nadaje si do uprawiania zimowych sportów, m.in.
eglarstwa na lodzie +bojerów-. P"ywanie na bojerach, staje si coraz bardziej popularne równie w Polsce.
Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów obsugi
turystyki wodnej
Obiekty istniej%ce planowane do rozbudowy lub doposaenia:
Port w K%tach Rybackich - przysta' jachtowa +gm. Sztutowo, nr karty 272-,
Port w Krynicy Morskiej - port jachtowy w Krynicy Morskiej (m. Krynica Morska, nr karty 415),
Port w Krynicy Morskiej - przysta' pasaerska w Krynicy Morskiej (m. Krynica Morska, nr karty 534),
Port rybacki (Basen zachodni Portu Krynica Morska) w Krynicy Morskiej (m. Krynica Morska, nr karty
543).
Nowe obiekty:
Pomost cumowniczy w Przebrnie (m. Krynica Morska, nr karty 699),
przejd/ do planszy Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obsugi turystyki wodnej.
Rekomendowane inne dziaania suce rozwojowi turystyki i rekreacji wodnej
istotnym dzia"aniem s"u%cym rozwojowi turystyki eglarskiej na obszarach morskich, w tym na
Zalewie Wi(lanym jest zorganizowanie funkcjonuj%cych w tym sektorze podmiotów gospodarczych,
w tym portów w struktur klastrow% i w oparciu o ni% budowanie produktu turystycznego, w tym
kontek(cie naley pozytywnie oceni* za"oony w 2016 r. Zwi%zek Ma"ych Portów Morskich, który w
przysz"o(ci moe sta* si zal%kiem klastra eglarskiego, co obecnie wdraa Stowarzyszenie )u"awy
i dot. produktu Ptli )u"awskiej,
w celu zwikszenia zainteresowania eglarstwem, w tym w(ród m"odziey, wskazane jest
podejmowanie dzia"a' w zakresie edukacji morskiej, czego przyk"adem jest Pomorski Program
Edukacji Morskiej. Program ten s"uy przede wszystkim rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
poprzez odwo"anie si do bogatej tradycji morskiej regionu, jak i popularyzuje róne formy
aktywno(ci wodnych tj. kszta"towania np. umiejtno(ci pracy w zespole czy odpowiedzialno(ci
i wytrwa"o(ci w dzia"aniu, ponadto warto tu wspomnie* o ciesz%cej si duym zainteresowaniem
inicjatywie województwa dotycz%cej zakupu "odzi aglowych do celów szkoleniowych i praktycznego
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Jednostka p"ywaj%ca liczny 33 miejsca siedz%ce w salonie i 21 miejsc siedz%cych na pok"adzie s"onecznym oraz 21 miejsc
stoj%cych.
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wykorzystania nabytych umiejtno(ci w trakcie zaj* teoretycznych, która powinna by*
kontynuowana ze wzgldu na due zapotrzebowanie,
rozwój infrastruktury eglarskiej wymaga uwzgldniania potrzeb w ramach sporz%dzanych planów
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planu zagospodarowania
przestrzennego Zalewu Wi(lanego,
w gminach nadzalewowych, w tym posiadaj%cych porty i przystanie morskie wskazane jest
przeprowadzenie ca"o(ciowych analiz dotycz%cych wp"ywu rozwoju infrastruktury eglarskiej na
lokaln% gospodark, w tym innych korzy(ci trudnych lub niemoliwych do skwantyfikowania, do
których mona zaliczy*: promocje gmin portowych jako o(rodków rozwijaj%cych sporty wodne
i nadmorsk% rekreacj,
konieczna zmiana praktyki Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzdu Morskiego w Gdyni oznakowanie winno by* adekwatne do warunków panuj%cych na Zalewie Wi(lanym,
w dzia"aniach zwi%zanych z zagospodarowaniem turystycznym Zalewu Wi(lanego wskazane jest
stworzenie oferty eglugi pasaerskiej midzy portami i przystaniami Zalewu Wi(lanego
a Trójmiastem i Pó"wyspem Helskim, na tak% ofert powinny sk"ada* si dwa typy kursów:
§

przewozowy, gdzie pasaerowie transportowani s% z jednej miejscowo(ci do drugiej,
w której turysta zostaje kilka godzin, po czym wraca niezalenym kursem powrotnym,

§

krajoznawczy, w którym pasaer dowoony jest z powrotem do punktu wyj(ciowego,
a w trakcie rejsu ma moliwo(* zapoznania si z zasobami i walorami turystycznymi
i krajobrazowymi danego obszaru, czsto nieosi%galnego z l%du.

opracowanie i wdroenie systemu zarz%dzania portami, przystaniami jachtowymi,
wykszta"cenie odpowiednich kadr do obs"ugi i zarz%dzania ruchem turystyki wodnej.
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4. DIAGNOZA STANU I KIERUNKI ROZWOJU MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO K#PIELI
Uwarunkowania prawne kpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kpieli
Zagadnienia zwi%zane z funkcjonowaniem oraz nadzorem nad jako(ci% wody w k%pieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do k%pieli reguluj% krajowe akty prawne 4 implementuj%ce Dyrektyw
2006/7/WE219 dotycz%ca zarz%dzania jako(ci% wody w k%pieliskach:
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pón. zm.),
Rozporz!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakoci wody
w kpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kpieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 255),
Rozporz!dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu
oznakowania kpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kpieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476),
Rozporz!dzenie Ministra "rodowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kpielisku
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2206),
Rozporz!dzenie Ministra Spraw Wewn#trznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych
wymaga! dotyczcych liczby ratowników zapewniajcych sta" kontrol# wyznaczonego obszaru wodnego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 108).
Ogólne zasady organizowania kpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanymi do kpieli
1 stycznia 2018 r. wesz%a w &ycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wprowadzaj!c zasady
w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad k!pieliskami i miejscami okazjonalnie
wykorzystywanymi do k!pieli.
Ustawa wprowadzi%a definicj# k!pieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do k!pieli.
Zgodnie z ustaw! k!pielisko to wyznaczony przez rad# gminy wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych, wykorzystywany przez du&! liczb# osób k!pi!cych si#, pod warunkiem &e w stosunku
do tego k!pieliska nie wydano sta%ego zakazu k!pieli. Pod poj#ciem miejsca okazjonalnie
wykorzystywane do k!pieli rozumie si# wykorzystywany do k!pieli wydzielony i oznakowany fragment
wód powierzchniowych nieb#d!cych k!pieliskiem.
Zgodnie z art. 37 ust 1 i 2 ustawy, Rada Gminy okre'la w drodze uchwa%y, corocznie do dnia 20 maja
wykaz k!pielisk na terenie gminy. Organizator k!pieliska, jest zobowi!zany do 31 grudnia
poprzedzaj!cego sezon k!pielowy, w którym k!pielisko ma by( otwarte, przekaza( wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie k!pielisk, wydzielonego fragmentu wód
powierzchniowych, na których planuje utworzy( k!pielisko. Organizatorem k!pieliska mo&e by( osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjn! nieposiadaj!ca osobowo'ci prawnej. W przypadku
gdy wniosek jest niekompletny, Wójt wzywa organizatora do jego uzupe%nienia w terminie 7 dni od dnia
dor#czenia wezwania. Projekt uchwa%y zostaje podany do publicznej wiadomo'ci na okres 21 dni.
Zgodnie z przepisami nowej ustawy art.39. ust. 1 w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie
k!pieliska, rada gminy mo&e wyrazi(, w drodze uchwa%y b#d!cej aktem prawa miejscowego, zgod# na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k!pieli, funkcjonuj!cego przez okres nie d%u&szy
ni& 30 dni w roku kalendarzowym, okre'laj!c sezon k!pielowy dla miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do k!pieli. Dotychczas brak by%o regulacji dotycz!cej okresu funkcjonowania miejsca
wykorzystywanego do k!pieli.
Proces formalny tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do k!pieli, zosta% zmieniony w sposób
zbli&ony do tworzenia k!pieliska. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k!pieli,
w terminie nie krótszym ni& 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie
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Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycz!ca zarz!dzania jako'ci! wody
w k!pieliskach i uchylaj!ca dyrektyw# 76/160/EWG *Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37).
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wykorzystywanego do k!pieli, przekazuje Wójtowi wniosek o wyra&enie zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do k!pieli.
Projekt uchwa%y dotycz!cy k!pieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k!pieli rady gminy
wraz z wnioskiem i dokumentami organizatora przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim,
w%a'cicielom wód oraz w%a'ciwemu organowi Inspekcji Ochrony "rodowiska i pa+stwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub pa+stwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu,
a w przypadku k!pieliska po%o&onego na: terenie parku narodowego  tak&e dyrektorowi parku
narodowego, polskich obszarach morskich  tak&e w%a'ciwemu dyrektorowi urz#du morskiego,
'ródl!dowej drodze wodnej  tak&e w%a'ciwemu dyrektorowi urz#du &eglugi 'ródl!dowej. Ww. organy
maj! 14 dni na wyra&enie opinii, ale brak opinii w tym terminie uznaje si# za wyra&enie opinii pozytywnej.
Okre"lenie miejsca lokalizacji kpieliska
Wybór miejsca na k!pielisko bezpo'rednio zwi!zany jest z szeregiem uwarunkowa+, które powinny by(
spe%nione, aby dane miejsce mog%o by( bezpieczne dla k!pi!cych si# na nim osób. Nie powinny by(
k!pieliskiem miejsca stwarzaj!ce szczególne zagro&enie oraz gdzie k!piel jest wyj!tkowo niebezpieczna:
obszary wodne po%o&one przy 'luzach, mostach, budowlach wodnych, portach oraz wody o silnym
zanieczyszczeniu i wirach. Miejsca niebezpieczne po%o&one na obszarze wodnym, na którym k!piel jest
dozwolona, oznaczy( trzeba tablic! ostrzegawcz!, okre'laj!c! przyczyn# niebezpiecze+stwa. Do
najistotniejszych czynników lokalizacji k!pieliska nale&!:
jako'( wody  k!pielisko powinno by( urz!dzane nad obszarami wodnymi, których zanieczyszczenie
nie przekracza dopuszczalnych norm ustalonych w odr#bnych przepisach,
warunki terenowe - k!pielisko powinno by( urz!dzane tak, aby mia%o dogodnie ukszta%towany brzeg
i dna oraz dobre nas%onecznienie.
Organizacja kpieliska
Organizuj!c k!pielisko nale&y:
wyranie oznakowa( miejsce do k!pieli, w tym strefy dla umiej!cych i nie umiej!cych p%ywa(,
wyznaczy( i oznakowa( miejsce, w którym mo&liwe jest odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek
p%ywaj!cych o nap#dzie mechanicznym,
umie'ci( w widocznym miejscu regulamin k!pieliska ustalony przez organizatora,
wyposa&y( k!pielisko w sprz#t ratunkowy, urz!dzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze *wzrokowe
i s%uchowe), apteczk# i sprz#t medyczny pierwszej pomocy,
maszt do umieszczania flagi dopuszczalno'ci lub zakazu k!pieli,
wyposa&y( obszar wodny w urz!dzenia sanitarne *toalety) oraz inne urz!dzenia jak: pomosty,
natryski, szatnie, elementy ma%ej architektury, itp,
zapewni( sta%! obecno'( i kontrol# ratowników wodnych w przypadku k!pielisk:
§

'ródl!dowych na ka&de 100 m linii brzegowej  jeden ratownik wodny od strony l!du i jeden
ratownik wodny od strony lustra wody, przebywaj!cy na %odzi lub platformie umo&liwiaj!cej
obserwacj# i umieszczonej poza stref! dla umiej!cych p%ywa(,

§

nadmorskich na ka&de 100 m linii brzegowej  trzyosobowe zespo%y ratowników wodnych,
w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody,

zapewni( %!czno'( przewodow! lub radiow! lub telefoni! komórkow! z pogotowiem ratunkowym
i policj!.
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Kpieliska "ródldowe nad jeziorami
Przy wyborze miejsca na k!pielisko nad jeziorem trzeba zwróci( uwag# na kilka rzeczy. Dogodnym
miejscem b#dzie zatoka z du&! pla&! o dobrym nas%onecznieniu. Jednak muliste czy gwa%townie
opadaj!ce dno b#d! czynnikami eliminuj!cymi takie miejsce. Niesprzyjaj!ce s! równie& uj'cia zimnych
rzek i strumieni w pobli&u k!pieliska, wodorosty, szuwary, bezpo'rednie s!siedztwo szlaków &eglownych
i budowli hydrotechnicznych. Ryc. 18. przedstawia schemat takiego k!pieliska.
Kpieliska "ródldowe nad rzekami
Podstawowym warunkiem przy ustaleniu miejsca jest spokojny, wolny nurt (maksymalnie 1m/s). Bardzo
istotny jest brak przykos *ruchome wyp%ycenia) i g%#bin. Oczywi'cie brzeg powinien by( %agodny
i nas%oneczniony. Ze wzgl#du na ci!g%y ruch wody ustawienie stref na rzece jest o wiele trudniejsze. Przy
szerokim korycie, czy obszernym rozlewisku o ma%ej pr#dko'ci nurtu mo&na ustawi( boje w taki sam sposób
jak na wodach stoj!cych. Je'li pr!d rzeki jest mocniejszy, granica k!pieliska musi by( odpowiednio
ukszta%towana. Dotyczy to ustawienia boi czerwonych, które w dolnej cz#'ci k!pieliska powinny znajdowa(
si# bli&ej brzegu. Na k!pieliskach rzecznych nie robi si# brodzika dla dzieci ze wzgl#du na brak wody stoj!cej.
Kpieliska nadmorskie
Cz#sto lokalizacja k!pieliska nadmorskiego jest narzucona przez istniej!ce doj'cia lub drogi dojazdowe
prowadz!ce na pla&e. Przy wyborze miejsca trzeba stosowa( si# do przepisów ogólnych dotycz!cych organizacji
k!pielisk i nie organizowa( ich w miejscach stwarzaj!cych zagro&enie dla uczestników *porty, tory wodne).
Nale&y te& unika( organizacji k!pielisk w pobli&u ostróg i innych budowli wychodz!cych w morze. Je'li takie
znajduj! si# na terenie k!pieliska, to nale&y zapewni( tam obecno'( %odzi ratowniczej.
Charakterystyczne dla dna morskiego s! wyst#puj!ce po sobie rewy i rowy oraz cz#ste ich zmiany. Wymaga to
codziennej kontroli g%#boko'ci i ewentualnej korekty ustawienia boi.
Wie&e ratownicze powinny by( usytuowane z uwzgl#dnieniem falowania wyst#puj!cego na danym akwenie.
Du&e falowanie mo&e powodowa( podmycie stanowisk ratowniczych.
Podstawow! %!czno'( na k!pieliskach nadmorskich powinien stanowi( system VHF. Umo&liwia on w razie
potrzeby natychmiastowe uruchomienie Morskiej S%u&by Poszukiwawczej i Ratownictwa. Ryc. 19. przedstawia
schemat takiego k!pieliska.
Jako!" wody w kpielisku220
W trakcie trwania sezonu k!pielowego najwa&niejszym dzia%aniem jest utrzymanie odpowiedniej jako'ci
wody w k!pieliskach oraz prowadzone przez podmioty zaanga&owane w nadzór i organizacj# k!pielisk,
zarz!dzanie jako'ci! wody w k!pieliskach, polegaj!ce na podejmowaniu wszelkich dzia%a+ maj!cych na
celu rozpoznawanie ryzyka zanieczyszczenia, co w szczególno'ci wp%ywa na popraw# jako'ci wody.
Zgodnie z przepisami zarz!dzania polega na:
okre'leniu i regularnej aktualizacji profilu wody w k!pielisku,
okre'leniu harmonogramu kontroli wody, kontroli i ocenie jako'ci wody w k!pielisku, klasyfikowaniu jako'ci wody,
okre'leniu oraz ocenie przyczyn zanieczyszczenia, które mog%yby mie( wp%yw na wod# w k!pielisku
oraz niekorzystnie wp%ywa( na zdrowie k!pi!cych si#,
informowaniu spo%ecze+stwa, w tym aktywne rozpowszechnianie i niezw%oczne udost#pnianie
informacji o klasyfikacji wody w k!pielisku oraz zakazie k!pieli przez oznakowanie k!pieliska,
podejmowaniu dzia%a+ maj!cych na celu zapobieganie nara&eniu k!pi!cych si# na kontakt
z zanieczyszczeniami, podejmowaniu dzia%a+ w celu obni&enia ryzyka zanieczyszczenia.
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Raport o stanie sanitarnym kraju, G%ówny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, wrzesie+ 2020 r.
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Ryc. 18. Schemat kpieliska nad jeziorami

ródo: Friedenberger Jakub, Zasady organizowania k!pielisk na ró"nych akwenach i dla ró"nych potrzeb (kolonie, obozy, wczasy) 
schematy, wyposa"enie.
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Ryc. 19. Schemat kpieliska nadmorskiego

ródo: Friedenberger Jakub, Zasady organizowania k!pielisk na ró"nych akwenach i dla ró"nych potrzeb (kolonie, obozy, wczasy) 
schematy, wyposa"enie.
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4.1. Kpieliska
W niniejszym rozdziale kpieliska zaprezentowano w podziale na systemy rzeczne (Ryc. 2.) oraz Morze
Batyckie (w tym Zatok" Gdask/Puck i otwarte morze). Szczegóowo opisano tu te systemy, które
w swoich granicach posiadaj istniejce kpieliska. Systemy, które nie speniy tego warunku zostay
ujte w rozdzia!ach 4.2. i 4.3.
4.1.1. System rzeczny Brdy
Istniejce kpieliska
Na obszarze zlewni Brdy zlokalizowanych jest 10 kpielisk:
kpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy (gm. Brusy, nr karty 614), zlokalizowane na dziace
nr 3292, obrb Mcika!,
kpielisko Charzykowy (gm. Chojnice, nr karty 618), zlokalizowane na dzia!kach nr 157/8, 238/7,
239/5, 239/9, 263/9, obr"b Charzykowy,
kpielisko Funka - OW Mikomania (gm. Chojnice, nr karty 619), zlokalizowane na dziace nr 3069/9,
obrb Charzykowy,
k"pielisko Mae Swornegacie (gm. Chojnice, nr karty 616), zlokalizowane na dziace nr 820/2, obr!b
Swornegacie,
k"pielisko Swornegacie (gm. Chojnice, nr karty 617)), zlokalizowane dziace nr 1010/9, obr!b
Swornegacie,
k"pielisko Ostrowite (gm. Czersk, nr karty 615), zlokalizowane na dziace nr 339, obr!b Ostrowite,
k"pielisko nad jeziorem Dymno w Koczale (gm. Koczaa, nr karty 626), zlokalizowane na dziakach nr
490 i 628, obr!b Koczaa,
k"pielisko #wieszyno nad jeziorem G!bokim (gm. Miastko, nr karty 629), zlokalizowane
w #wieszynie,
k"pielisko nad jeziorem Ko%skim przy OSiR w Przechlewie (gm. Przechlewo, nr karty 624),
k"pielisko nad jeziorem Szczytno przy O&rodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Rzewnica (gm.
Rzeczenica, nr karty 627),
przejd' do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Stan wyposaenia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzysz"cej na terenie k"pielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Brdy
przedstawia Tab. 114.
Ocena wyposaenia kpielisk
W powy*ej analizowanych k"pieliskach ogólny stan wyposa*enia ocenia si! jako dobry:
wszystkie k"pieliska posiadaj" podstawowe elementy infrastruktury, takie jak toalety, kosze na
&mieci, maszty z flag" WOPR, wyznaczone strefy w wodzie, a tak*e pomosty,
na terenie prawie wszystkich k"pielisk nad bezpiecze%stwem u*ytkowników czuwa ratownik 
wyj"tek stanowi k"pielisko #wieszyno nad jeziorem G!bokim,
równie* na prawie wszystkich k"pieliskach wyznaczone zostao miejsce do k"pieli dla dzieci  jedynie
na k"pielisku Funka - OW Mikomania nie zostao ono wyodr!bnione,
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najlepsz" ofert! posiadaj" k"pielisko Ostrowite oraz k"pielisko nad jeziorem Szczytno przy O&rodku
Rekreacyjno-Wypoczynkowym Rzewnica,
dost!p dla osób niepenosprawnych jest zapewniony na terenie dwóch k"pielisk,
na terenie 6 k"pielisk zlokalizowane zostay przebieralnie, a tak*e wyodr!bniono stref! do rekreacji
i sportu oraz wydzielono miejsca na grill lub ognisko,
prysznic zosta zapewniony na terenie 5 k"pielisk,
w 4 lokalizacjach wyodr!bnione zostay miejsca na pla*y dla dzieci,
tereny dwóch k"pielisk posiadaj" teren ogrodzony.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych k"pieliskach zidentyfikowano nast!puj"ce braki infrastrukturze:
wi!kszo&+ k"pielisk nie jest przystosowana dla osób niepenosprawnych,
w ramach poprawy jako&ci k"pieliska Funka - OW Mikomania powinno zosta+ wyznaczone miejsce
do k"pieli dla dzieci, zapewniaj"c tym samym wi!ksze bezpiecze%stwo najmodszym,
na k"pielisku #wieszyno nad jeziorem G!bokim nad bezpiecze%stwem wszystkich u*ytkowników
k"pieliska bezwzgl!dnie powinien czuwa+ ratownik,
wskazane jest uzupenienie infrastruktury k"pielisk w szczególno&ci o prysznice i przebieralnie,
wi!kszo&+ analizowanych k"pielisk nie zostaa ogrodzona - zale*nie od poo*enia i czytelno&ci ich
granic warto rozwa*y+ realizacj! adekwatnego ogrodzenia,
na *adnym z omawianych k"pielisk nie zlokalizowano wiat, które mogyby uchroni+ korzystaj"cych
z k"pieliska przed nadmiernym so%cem czy te* poprawi+ warunki konsumpcji,
wskazane jest doposa*enie k"pielisk w elementy maej architektury np. awostoy, awki, wie*e
obserwacyjne dla ratowników,
tereny k"pielisk umo*liwiaj"ce cumowanie sprz!tu wodnego zaleca si! doposa*y+ w wypo*yczalni!
kajaków, rowerów wodnych lub ódek,
warte rozwa*enia jest doposa*enie k"pielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
pla*owych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Przeprowadzona analiza dost!pnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzia do
okre&lenia, w ramach zlewni Brdy, otwartego zbioru potencjalnych miejsc lokalizacji przedsi!wzi!+,
zwi"zanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  k"pielisk nad:
- Jeziorem Trzemeszno w Giedonie (gm. Brusy, nr karty 143),
- Jeziorem Dybrzk w m. Czenica (gm. Brusy, nr karty 84 KS),
- Jeziorem Ostrowite w m. Ostrowite (gm. Chojnice, nr karty 145),
- Jeziorem Charzykowskim w Funce (gm. Chojnice, nr karty 146),
- Jeziorem Charzykowskim w m. Bachorze (gm. Chojnice, nr karty 147),
- Jeziorem Du*ym -ownym w Babilonie (gm. Chojnice, nr karty 148),
- Jeziorem Witoczno w Swornegaciach (gm. Chojnice, nr karty 196),
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- Jeziorem Nied'wiedzim w Chojniczkach (gm. Chojnice, nr karty 197),
- Jeziorem Kiepi%skim w Nowej Karczmie (gm. Konarzyny, nr karty 219)
- Jeziorem Gwiazdy w m. Smolne (gm. Lipnica, nr karty 160),
- Jeziorem Wiejskim w m. -"kie (gm. Lipnica, nr karty 161),
- Jeziorem Wiejskim w m. -"kie (gm. Lipnica, nr karty 162),
- Jeziorem Borzyszkowy w m. Borzyszkowy (gm. Lipnica, nr karty 163),
- Jeziorem Kiedrowickim w Kiedrowicach (gm. Lipnica, nr karty 164),
- Jeziorem G!boczek w Lipnicy (gm. Lipnica, nr karty 166),
- Jeziorem Lipczyno Wielkie w Lipczynku (gm. Przechlewo, nr karty 177),
- Jeziorem Studzieniczno w Studzienicach (gm. Studzienice, nr karty 186),
- Jeziorem Dywa%skim w Sominach (gm. Studzienice, nr karty 188),
- Jeziorem Somi%skim w Sominkach (gm. Studzienice, nr karty 199),
- Jeziorem Bardze w Starej Rogo'nicy (gm. Czuchów, nr karty 660)221.
Ponadto rekomenduje si! doposa*enie istniej"cych na terenie zlewni Brdy k"pielisk (przejd' do wykazu
Istniejce kpieliska) i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k"pieli:
obóz Toru%skiego Hufca Harcerek i Zuchów ;Katarzynki; (gm. Czuchów, nr karty 660),
przejd' do planszy Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa!enie istniejcych miejsc
wykorzystywanych do kpieli.
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Dotychczasowo miejsce okazjonalnie wykorzystywane do k"pieli.
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Lokalizacja kpieliska

Kpielisko wieszyno nad jeziorem Gbokim

Kpielisko nad jeziorem Dymno w Koczale

Kapielisko nad jeziorem Szczytno przy
O!rodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym
"Rzewnica"

Kpielisko nad jeziorem Ko"skim w Przechlewie

Kpielisko Charzykowy

Kpielisko Funka - OW Mikomania

Kpielisko Mae Swornegacie

Kpielisko Swornegacie

Kpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w
Czernicy

Kpielisko Ostrowite

L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

do wgldu regulamin kpieliska
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pomost

molo

dost!pne dla osób niepe"nosprawnych

tablica informacyjna

wiaty

przebieralnie

kosze na $mieci

prysznic

wc

Tab. 114. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Brdy

zakaz wprowadzania zwierzt domowych
teren ogrodzony
wyró#nienia

b"!kitna flaga

maszt z flag WOPR
ratownik

wydzielone miejsca na grill/ognisko
strefa na pla#y do rekreacji i sportu

miejsce na pla#y dla dzieci

miejsce do kpieli dla dzieci

wyznaczona strefa w wodzie

mo#liwo$% cumowania sprz!tu wodnego

4.1.2. System rzeczny Gwdy
Istniejce kpieliska
Na obszarze zlewni Gwdy zlokalizowane s 4 kpieliska:
Kpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie (gm. Debrzno, nr karty 625), zlokalizowane przy ul. Jeziornej,
Kpielisko na jeziorze #uczek w Debrznie (gm. Debrzno, nr karty 622), zlokalizowane przy ul. Gronowskiej,
O!rodek Szkoleniowy WOPR (m. Czuchów/gm. Czuchów, nr karty 623), zlokalizowane pod
adresem Gldowo 3W,
O!rodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim (m. Czuchów, nr karty 620), zlokalizowane
przy ul. Wojska Polskiego 62,
przejd% do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Stan wyposa#enia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Gwdy
przedstawia Tab. 115.
Ocena wyposa#enia kpielisk
W powy&ej analizowanych kpieliskach ogólny stan wyposa&enia mo&na oceni' jako bardzo dobry:
wszystkie kpieliska posiadaj podstawowe elementy infrastruktury, takie jak toalety, prysznice,
kosze na (mieci, wyznaczone strefy w wodzie, pomosty, maszty z flag WOPR, a tak&e na ka&dym
z kpielisk zapewniona jest obecno(' ratownika,
na ka&dym kpielisku zlokalizowano tak&e inne obiekty, zwikszajce komfort u&ytkowania, tj.
wyznaczone strefy do rekreacji i sportu, miejsca do kpieli dla dzieci, a tak&e przebieralnie,
najlepsz ofert posiada kpielisko przy O(rodku Wypoczynkowym nad jeziorem Rychnowskim 
dodatkowo jako jedyne posiada na swoim terenie molo,
wikszo(' kpielisk posiada mo&liwo(' cumowania sprztu wodnego  wyjtek stanowi Kpielisko
na jeziorze #uczek w Debrznie,
kpielisko przy O(rodku Wypoczynkowym WOPR jako jedyne nie posiada w wyznaczonego miejsca
na pla&y dla dzieci oraz wydzielonych miejsc na grill lub ognisko.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych kpieliskach zidentyfikowano nastpujce braki w ich infrastrukturze:
poowa kpielisk nie jest przystosowana dla osób niepenosprawnych,
na &adnym z omawianych kpielisk nie zlokalizowano wiat, które mogyby uchroni' korzystajcych
z kpieliska przed nadmiernym so"cem czy te& poprawi' warunki konsumpcji,
wskazane jest doposa&enie kpielisk w elementy maej architektury np. awostoy, awki, wie&e
obserwacyjne dla ratowników,
tereny kpielisk umo&liwiajce cumowanie sprztu wodnego zaleca si doposa&y' w wypo&yczalni
kajaków, rowerów wodnych lub ódek,
warte rozwa&enia jest doposa&enie kpielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów pla&owych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa#enie istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli
Rekomenduje si doposa&enie istniejcych na terenie zlewni Gwdy kpielisk (przejd% do wykazu:
Istniejce kpieliska, przejd% do planszy: Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa!enie
istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli).
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Lokalizacja kpieliska

Kpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie

Kpielisko na jeziorze !uczek w Debrznie

O"rodek Szkoleniowy WOPR

O"rodek Wypoczynkowy nad Jeziorem
Rychnowskim

L.p.

1

2

3

4
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Tab. 115. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Gwdy

wc
prysznic
kosze na $mieci
przebieralnie
wiaty
tablica informacyjna
do wgldu regulamin kpieliska
dost"pne dla osób niepenosprawnych
molo
pomost
mo$liwo!% cumowania sprz"tu wodnego
wyznaczona strefa w wodzie
miejsce do kpieli dla dzieci
miejsce na pla$y dla dzieci
strefa na pla$y do rekreacji i sportu
wydzielone miejsca na grill/ognisko
ratownik
maszt z flag WOPR
b#"kitna flaga
wyró$nienia
teren ogrodzony
zakaz wprowadzania zwierzt domowych

4.1.3. System rzeczny &eby
Istniejce kpieliska
Na obszarze zlewni #eby zlokalizowane s 2 kpieliska:
kpielisko Miron nad Jeziorem Lubowidzkim (gm. Nowa Wie" L%borska, nr karty 637),
zlokalizowane przy ul. Jamy 3,
kpielisko gminne w Garczu (gm. Chmielno, nr karty 604), zlokalizowane przy ul. Sianowska 1,
przejd& do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Stan wyposa$enia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni #eby
prezentuje Tab. 116.
Ocena wyposa$enia kpielisk
Powy'sze dwa kpieliska s bardzo zró'nicowane pod wzgl%dem wyposa'enia w infrastruktur%
turystyczn i niemo'liwa jest ich jednoznaczna ocena:
kpielisko gminne w Garczu posiada jedynie standardowe elementy wyposa'enia kpieliska,
takie jak: toalety, kosze na "mieci, tablice informacyjne, pomost oraz wyznaczona strefa
w wodzie,
kpielisko Miron poza wy'szej wymienionymi elementami posiada tak'e przebieralnie,
mo'liwo") cumowania sprz%tu wodnego, miejsce do kpieli dla dzieci, miejsce na pla'y dla dzieci,
stref% na pla'y do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill lub ognisko oraz maszt z flag
WOPR.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych kpieliskach zidentyfikowano nast%pujce braki w infrastrukturze:
oba kpieliska nie s przystosowane dla osób niepe*nosprawnych ,
na terenie obu kpielisk brakuje pryszniców, które zdecydowanie poprawiaj komfort
u'ytkowania kpieliska,
na terenie kpieliska gminnego w Garczu dodatkowo nale'y uzupe*ni) infrastruktur%
w szczególno"ci o wyznaczenie miejsca do kpieli dla dzieci, przebieralni% oraz maszt z flag
WOPR,
na 'adnym z omawianych kpielisk nie zlokalizowano wiat, które mog*yby uchroni)
korzystajcych z kpieliska przed nadmiernym s*ocem czy te' poprawi) warunki konsumpcji ,
wskazane jest doposa'enie kpielisk w elementy ma*ej architektury np. *awosto*y, *awki, wie'e
obserwacyjne dla ratowników,
kpielisko Miron zaleca si% doposa'y) w wypo'yczalni% kajaków, rowerów wodnych lub
*ódek,
warte rozwa'enia jest doposa'enie kpielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
pla'owych.
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Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa$enie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Przeprowadzona analiza dost%pnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzi*a
do okre"lenia, w ramach zlewni #eby, otwartego zbioru potencjaln ych miejsc lokalizacji
przedsi%wzi%), zwizanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  kpielisk nad:
Jeziorem Strzepcz w Strzepczu (gm. Linia, nr karty 201),
Jeziorem D*ugim w Borzestowie (gm. Chmielno, nr karty 71),
Jeziorem D*ugim w Borzestowie (gm. Chmielno, nr karty 70),
Jeziorem Reskowskim w Reskowie (gm. Chmielno, nr karty 74),
Jeziorem Wielkim w Miechucinie (gm. Chmielno, nr karty 72),
Jeziorem Wielkim w Miechucinie (gm. Chmielno, nr karty 73)
Jeziorem Sianowskim w m. Sianowo (gm. Kartuzy, nr karty 36 KS).
Ponadto rekomenduje si% doposa'enie istniejcych na terenie zlewni #eby kpielisk (przejd& do
wykazu: Istniejce kpieliska, przejd& do planszy: Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub
doposa!enie istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli.).
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Lokalizacja k!pieliska

Kpielisko "Miron"

Kpielisko Gminne w Garczu

L.p.

1

2
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Tab. 116. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni eby

wc
prysznic
kosze na "mieci
przebieralnie
wiaty
tablica informacyjna
do wgldu regulamin kpieliska
dost#pne dla osób niepe$nosprawnych
molo
pomost
mo%liwo"& cumowania sprz#tu wodnego
wyznaczona strefa w wodzie
miejsce do k!pieli dla dzieci
miejsce na pla%y dla dzieci
strefa na pla%y do rekreacji i sportu
wydzielone miejsca na grill/ognisko
ratownik
maszt z flag! WOPR
b$#kitna flaga
wyró%nienia
teren ogrodzony
zakaz wprowadzania zwierz!t domowych

4.1.4. System rzeczny upawy
Istniej!ce k!pieliska
Na obszarze zlewni !upawy zlokalizowane s dwa kpieliska:
kpielisko Zawiaty (gm. Czarna Dbrówka, nr karty 632), zlokalizowane pod adresem Zawiaty 1.
Pot#gowo nad Jeziorem Czarne (gm. Linia, nr karty 654)222,
przejd% do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Stan wyposa%enia k!pielisk
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni !upawy Tab. 117.
Ocena wyposa%enia k!pieliska
W powy&ej analizowanym kpielisku stan wyposa&enia ocenia si# jako bardzo dobry:
kpielisko posiada szereg podstawowych udogodnie', w tym toalety, prysznice, kosze na *mieci,
pomost, wyznaczon stref# w wodzie, tablice informacyjne, maszt z flag WOPR, a na jego terenie
nad bezpiecze'stwem u&ytkowników czuwa ratownik,
ponadto zlokalizowano na nim dodatkowe obiekty, zwi#kszajce komfort u&ytkowania, tj.
przebieralnie, wyznaczon stref# do rekreacji i sportu, miejsce do kpieli dla dzieci, miejsce na pla&y
dla dzieci, a tak&e wyznaczone miejsce na grill lub ognisko,
na kpielisku istnieje mo&liwo*+ cumowania sprz#tu wodnego,
kpielisko jest dost#pne dla osób niepe-nosprawnych.
Braki w infrastrukturze k!pieliska
W omawianym kpielisku zidentyfikowano nast#pujce braki w infrastrukturze:
na kpielisku nie zlokalizowano wiat, które mog-yby uchroni+ korzystajcych z kpieliska przed
nadmiernym s-o'cem czy te& poprawi+ warunki konsumpcji,
wskazane jest doposa&enie kpieliska w elementy ma-ej architektury np. -awosto-y, -awki, wie&e
obserwacyjne dla ratowników,
kpielisko zaleca si# doposa&y+ w wypo&yczalni# kajaków, rowerów wodnych lub -ódek,
warte rozwa&enia jest doposa&enie kpieliska w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów pla&owych.
Postulowane lokalizacje nowych k!pielisk lub doposa%enie istniej!cych miejsc wykorzystywanych do
k!pieli
Przeprowadzona analiza dost#pnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzi-a do
okre*lenia, w ramach zlewni !upawy, otwartego zbioru potencjalnych miejsc lokalizacji przedsi#wzi#+,
zwizanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  kpielisk nad:
Jeziorem Kamienickim w Kamienicy Królewskiej (gm. Sierakowice, nr karty 181),
Jeziorem Junno (gm. Sierakowice, nr karty 88 KS).
Ponadto rekomenduje si# doposa&enie istniejcych na terenie zlewni !upawy kpielisk (przejd% do
wykazu: Istniejce kpieliska) i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kpieli:
- Jezioro Czarne w Pot#gowie (gm. Linia, nr karty 654),
przejd% do planszy Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa!enie istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli.
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Dotychczasowe miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kpieli.
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Lokalizacja k!pieliska

Kpielisko Zawiaty

L.p.

1

228

Tab. 117. Wykaz infrastruktury towarzysz!cej na terenie k!pielisk zlokalizowanych w granicach zlewni upawy

wc

prysznic

kosze na "mieci

przebieralnie

wiaty

tablica informacyjna

do wgl!du regulamin k!pieliska

dost#pne dla osób niepe$nosprawnych

molo

pomost

mo%liwo"& cumowania sprz#tu wodnego

wyznaczona strefa w wodzie

miejsce do k!pieli dla dzieci

miejsce na pla%y dla dzieci

strefa na pla%y do rekreacji i sportu

wydzielone miejsca na grill/ognisko

ratownik

maszt z flag! WOPR

b$#kitna flaga

wyró%nienia

teren ogrodzony

zakaz wprowadzania zwierz!t domowych

4.1.5. System rzeczny Wisy i delty Wisy - Nogat
Istniejce kpieliska
Na terenie zlewni Nogatu zlokalizowane s 2 kpieliska:
kpielisko na wodach jeziora Zajezierskiego (gm. Sztum, nr karty 609), zlokalizowane na dziakach nr
239/8 (obrb 3  Sztum) oraz nr 446 (obrb 2  Sztum),
kpielisko miejskie nad rzek Nogat (m. Malbork, nr karty 667), zlokalizowane przy ul. Wileskiej 1,
przejd% do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Stan wyposaenia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Nogatu
przedstawia Tab. 118.
Ocena wyposaenia kpielisk
W powy&ej analizowanych kpieliskach ogólny stan wyposa&enia ocenia si jako dobry:
wszystkie kpieliska posiadaj szereg podstawowych udogodnie#, w tym toalety, prysznice, kosze na
'mieci, pomosty, wyznaczone strefy w wodzie, maszty z flag WOPR, tablice informacyjne, a na ich
terenie nad bezpiecze-stwem u&ytkowników czuwa ratownik,
ponadto na kadym kpielisku zlokalizowano dodatkowe obiektów, które zwi"kszaj komfort
uytkowania - miejsca do kpieli dla dzieci oraz przebieralnie,
na obu kpieliskach istnieje mo&liwo'* cumowania sprz"tu wodnego,
kpielisko miejskie nad rzek Nogat dodatkowo wyró&nia si" posiadaniem wydzielonej strefy do
rekreacji i sportu, a tak&e wydzielonych miejsc na grill lub ognisko.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych kpieliskach zidentyfikowano nast"pujce braki w ich infrastrukturze:
oba kpieliska nie s przystosowane dla osób niepe!nosprawnych,
na &adnym z omawianych kpielisk nie zlokalizowano wiat, które mog!yby uchroni* korzystajcych
z kpieliska przed nadmiernym s!o#cem czy te& poprawi* warunki konsumpcji,
tereny kpielisk zaleca si" doposa&y* w wypo&yczalni" kajaków, rowerów wodnych lub !ódek,
wskazane jest doposa&enie kpielisk w elementy ma!ej architektury np. !awosto!y, !awki, wie&e
obserwacyjne dla ratowników,
warte rozwa&enia jest doposa&enie kpielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
pla&owych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Rekomenduje si" doposa&enie istniejcych na terenie zlewni Nogatu kpielisk (przejd% do wykazu:
Istniejce kpieliska, przejd% do planszy: Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa!enie
istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli).
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Lokalizacja kpieliska

Kpielisko na wodach jeziora Zajezierskiego
(Sztumskiego)

Kpielisko miejskie rzeka Nogat

L.p.

1

2
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Tab. 118. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Nogatu

wc
prysznic
kosze na mieci
przebieralnie
wiaty
tablica informacyjna
do wgldu regulamin kpieliska
dost$pne dla osób niepenosprawnych
molo
pomost
mo"liwo cumowania sprz$tu wodnego
wyznaczona strefa w wodzie
miejsce do kpieli dla dzieci
miejsce na play dla dzieci
strefa na play do rekreacji i sportu
wydzielone miejsca na grill/ognisko
ratownik
maszt z flag WOPR
b$kitna flaga
wyrónienia
teren ogrodzony
zakaz wprowadzania zwierzt domowych

4.1.6. System rzeczny Raduni
Istniejce kpieliska
Na obszarze zlewni Raduni zlokalizowanych jest 7 kpielisk:
kpielisko gminne w Kolbudach (gm. Kolbudy, nr karty 608), zlokalizowane przy ul. Adama Wa&nego
3 (dzia!ka 737/3, obr"b Kolbudy 0006),
kpielisko Jezioro Bia"e (gm. Chmielno, nr karty 607), zlokalizowane w miejscowo'ci Prokowo-Ucisk,
kpielisko gminne w Chmielnie (gm. Chmielno, nr karty 605), zlokalizowane przy ul. Grodziska, dz.
256/1,
kpielisko St#!yca (gm. St"&yca, nr karty 602), zlokalizowane przy ul. Radu#skiej,
kpielisko Go"ubie (gm. Styca, nr karty 603), zlokalizowane przy ul. Porucznika J. Dambka 4,
O rodek!Szkoleniowo-Wypoczynkowy!PGE!Energia!Ciep"a!S.A.!w!Krzesznej!(gm.!Styca, nr karty
600),
Centrum Wypoczynkowe Wieyca, zlokalizowane pod adresem Kolano! 79! (gm.! Styca, nr karty
601),
przejd#!do!planszy!Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do k!pieli w sezonie 2020.
Stan wyposaenia kpielisk
Wykaz! infrastruktury! towarzysz%cej! na! terenie! k%pielisk! zlokalizowanych! w! granicach! zlewni! Raduni!
przedstawia Tab. 119.
Ocena wyposaenia kpielisk
W powyej!analizowanych!k%pieliskach!ogólny!stan!wyposaenia!mona!oceni&!jako! redni:
kade z k%pielisk!posiada!toalet,!kosze na mieci,!tablic!informacyjn%,!pomost,!wyznaczon%!stref!
w!wodzie,!a!nad!bezpiecze'stwem!uczestników!na!kadym!z!k%pielisk!czuwa!ratownik,
jedynie! k%pielisko! przy! O rodku! Szkoleniowo-Wypoczynkowym! PGE! Energia! Ciep"a! S.A.!
w Krzesznej! jest! dostpne! dla! osób! niepe"nosprawnych,! a! take! posiada! wyznaczone! miejsce! na!
play!dla!dzieci!i!wydzielone!miejsca!na!grill!lub!ognisko,
przebieralni!oraz!wyznaczon%!stref!na!play!do!rekreacji!i!sportu!posiada!jedynie!k%pielisko!gminne!
w Kolbudach.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W!omawianych!k%pieliskach!zidentyfikowano!nastpuj%ce!braki!w!ich!infrastrukturze:
wikszo &!k%pielisk!nie!jest!przystosowana!dla!osób!niepe"nosprawnych,
na! terenie! wszystkich! k%pielisk! brakuje! pryszniców! i! przebieralni,! które! zdecydowanie! poprawiaj%!
komfort!uytkowania!k%pieliska,!
k%pielisko! gminne! w! Kolbudach! powinno! w! szczególno ci! zlokalizowa&! na! swoim! terenie! maszt!
z flag%!WOPR,
w! ramach! poprawy! jako ci! k%pieliska! Styca! naley! wyznaczy&! miejsce! do! k%pieli! dla! dzieci,!
zapewniaj%c!tym!samym!wiksze!bezpiecze'stwo!najm"odszym
na!adnym!z!omawianych!k%pielisk!nie!zlokalizowano!wiat,!które!mog"yby!uchroni&!korzystaj%cych!
z k%pieliska!przed!nadmiernym!s"o'cem!czy!te!poprawi&!warunki!konsumpcji,
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tereny!k%pielisk!umoliwiaj%ce!cumowanie!sprztu!wodnego!zaleca!si!doposay&!w!wypoyczalni
kajaków,!rowerów!wodnych!lub!"ódek,
wskazane! jest! doposaenie! k%pielisk! w! elementy! ma"ej! architektury! np.! "awosto"y,! "awki,! wiee!
obserwacyjne!dla!ratowników,
warte! rozwaenia! jest! doposaenie! k%pielisk! w! elementy! placu! zabaw! dla! dzieci! czy! sportów!
plaowych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Przeprowadzona! analiza! dostpnych! zasobów! wodnych! województwa! pomorskiego! doprowadzi"a! do!
okre lenia,! w! ramach! zlewni! Raduni,! otwartego! zbioru! potencjalnych! miejsc! lokalizacji! przedsiwzi&,!
zwi%zanych!z!tworzeniem!miejsc!rekreacji!wodnej! k%pielisk!nad:
Jeziorem Ostrzyckim w Hasce (gm. Chmielno, nr karty ),
Jeziorem!Radu'skim Dolnym w Sznurkach (gm. Chmielno, nr karty 76),
Jeziorem!Radu'skim!Dolnym!w!m.!Przewóz!(gm.!Chmielno,!nr!karty!77),
Jeziorem Wysockim w Osowej (m. Gda'sk,!nr!karty 194),
rzek%!Raduni%!w!Pruszczu!Gda'skim!(m.!Pruszcz!Gda'ski,!nr!karty!204),
Jeziorem Sitno w Sitnie (gm. Kartuzy, nr karty 155),75
Jeziorem Brodno Wielkie w Brodnicy Dolnej (gm. Kartuzy, nr karty 213),
Jeziorem!Brodno!Wielkie!w!Z"otej!Górze!(gm.!Kartuzy,!nr!karty!214)
Jeziorem!*api'skim!w!*apinie!(gm.!Kolbudy,!nr!karty!193),
Jeziorem!Otomi'skim!w!Otominie!(gm.!Kolbudy,!nr!karty 539),
Jeziorem Tuchomskim w m. Wawrzenko (gm. Przodkowo, nr karty 178),
Jeziorem Ostrzyckim w!Krzesznej!(gm.!Styca, nr karty 210),
Jeziorem Ostrzyckim w m. Wieyca (gm.!Styca,!nr!karty!94 KS),
Jeziorem Lubowisko!w!Stanicy!Kaszubskiej!(gm.!Styca,!nr!karty!211),
Jeziorem Osowskim!w!Chwaszczynie!(gm.!+ukowo,!nr karty 195),
Jeziorem!G"bokim!w!Borkowie!(gm.!+ukowo,!nr!karty!216).
Ponadto! rekomenduje! si! doposaenie! istniej%cych na terenie zlewni Raduni k%pielisk (przejd#! do
wykazu: Istniej!ce k!pieliska, przejd#!do!planszy!Postulowane lokalizacje nowych k!pielisk lub doposaenie
istniej!cych miejsc wykorzystywanych do k!pieli).
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Lokalizacja kpieliska

K%pielisko!gminne!w!Kolbudach

K%pielisko!Jezioro!Bia"e

K%pielisko!gminne!w!Chmielnie

K%pielisko!-Styca-

K%pielisko!-Go"ubie-

PGE!Energia!Ciep"a!S.A.!Oddzia"!Wybrzee!
O rodek!
Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Krzesznej

Centrum!Wypoczynkowe!Wieyca

L.p.

1

2

3

4

5

6

7
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Tab. 119. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Raduni

wc
prysznic
kosze na $mieci
przebieralnie
wiaty
tablica informacyjna
do wgldu regulamin kpieliska
dost"pne dla osób niepenosprawnych
molo
pomost
moliwo!$ cumowania sprz"tu wodnego
wyznaczona strefa w wodzie
miejsce do kpieli dla dzieci
miejsce na play dla dzieci
strefa na play do rekreacji i sportu
wydzielone miejsca na grill/ognisko
ratownik
maszt z flag WOPR
b#"kitna flaga
wyrónienia
teren ogrodzony
zakaz wprowadzania zwierzt domowych

4.1.7. System rzeczny Redy
Istniejce kpieliska
Na obszarze zlewni Redy zlokalizowane jest jedno kpielisko:
Kpielisko Jezioro Wysoka  Wycztok (gm. Szemud, nr karty 606), zlokalizowane na dzia!ce nr 388/2,
obrb Kamie,
przejd% do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do k!pieli w sezonie 2020.
Stan wyposa!enia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Redy
przedstawia Tab. 120.
Ocena wyposa!enia kpieliska
W powy&ej analizowanym kpielisku stan wyposa&enia mo&na oceni' jako (redni:
kpielisko posiada toalet", kosze na (mieci, tablic" informacyjn, wyznaczon stref" w wodzie oraz
nad bezpiecze#stwem uczestników czuwa ratownik,
wyznaczona zosta!a tak&e strefa na pla&y do rekreacji i sportu oraz wydzielone zosta!y miejsca na
grill lub ognisko,
teren kpieliska jest ogrodzony.
Braki w infrastrukturze kpieliska
W omawianym kpielisku zidentyfikowano nast"pujce braki w infrastrukturze:
kpielisko nie jest przystosowane do osób niepe!nosprawnych,
oferta kpieliska w pierwszej kolejno(ci powinna zosta' uzupe!niona o: prysznice, przebieralnie,
pomost, miejsce do kpieli dla dzieci, a tak&e maszt z flag WOPR,
na omawianym kpielisku nie zlokalizowano wiat, które mog!yby uchroni' korzystajcych z kpieliska
przed nadmiernym s!o#cem czy te& poprawi' warunki konsumpcji,
wskazane jest doposa&enie kpieliska w elementy ma!ej architektury np. !awosto!y, !awki, wie&e
obserwacyjne dla ratowników,
warte rozwa&enia jest doposa&enie kpieliska w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
pla&owych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa!enie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Rekomenduje si" doposa&enie istniejcych na terenie zlewni Redy kpielisk *przejd% do wykazu: Istniej!ce
k!pieliska, przejd% do planszy: Postulowane lokalizacje nowych k!pielisk lub doposa"enie istniej!cych miejsc
wykorzystywanych do k!pieli.).

234

Lokalizacja kpieliska

Kpielisko Jezioro Wysoka  Wycztok

L.p.

1
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Tab. 120. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Redy

wc
prysznic
kosze na "mieci
przebieralnie
wiaty
tablica informacyjna
do wgldu regulamin kpieliska
dost#pne dla osób niepe$nosprawnych
molo
pomost
mo!liwo"% cumowania sprz#tu wodnego
wyznaczona strefa w wodzie
miejsce do kpieli dla dzieci
miejsce na pla!y dla dzieci
strefa na pla!y do rekreacji i sportu
wydzielone miejsca na grill/ognisko
ratownik
maszt z flag WOPR
b$#kitna flaga
wyró!nienia
teren ogrodzony
zakaz wprowadzania zwierzt domowych

4.1.8. System rzeczny S$upi
Istniejce kpieliska
Na terenie zlewni S!upi zlokalizowane s 4 kpieliska:
kpielisko Park Trendla w S!upsku *m. S!upsk, nr karty 634), zlokalizowane w Parku im. J.Trendla przy
ul. Arciszewskiego,
kpielisko Jele# *gm. Bytów, nr karty 633), zlokalizowane na dzia!ce nr 3,
kpielisko O$rodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Mausz nad Jeziorem Mausz Du&y *gm. Sul"czyno,
nr karty 630), zlokalizowane pod adresem Ostrów Mausz 12,
kpielisko Sul%czyno (gm. Sulczyno, nr karty 631), zlokalizowane nad jeziorem Wgorzyno przy
zjedzie na Bukow" Gór,
przejd do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Stan wyposaenia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzysz"cej na terenie k"pielisk zlokalizowanych w granicach zlewni S#upi
przedstawia Tab. 121.
Ocena wyposaenia kpielisk
W powyej analizowanych k"pieliskach ogólny stan wyposaenia ocenia si jako &redni:
na kadym z k"pielisk znajduj" si kosze na &mieci, tablice informacyjne, wyznaczone strefy w wodzie,
maszty z flag" WOPR oraz na kadym k"pielisku stacjonuje ratownik,
toalety oraz miejsce do k"pieli dla dzieci posiadaj" w swojej ofercie trzy k"pieliska  wyj"tek stanowi
k"pielisko przy O&rodku Szkoleniowo Rehabilitacyjnym Mausz,
wspomniane wyej k"pielisko oraz k"pielisko Jele' jako jedyne s" przystosowane do osób
niepe#nosprawnych, równie tylko na ich terenie znajduj" si pomosty oraz jest moliwo&*
cumowania sprztu wodnego,
k"pielisko w S#upsku jest jedynym, które nie posiada wyznaczonego miejsca do k"pieli dla dzieci,
k"pielisko Jele' oraz k"pielisko w S#upsku posiadaj" miejsca wydzielone na grill lub ognisko,
k"pielisko Jele' posiada dodatkowo na swoim terenie prysznic, przebieralnie, miejsce na play dla
dzieci, a take stref na play do rekreacji i sportu.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych k"pieliskach zidentyfikowano nastpuj"ce braki w ich infrastrukturze:
dwa k"pieliska nie s" przystosowane do osób niepe#nosprawnych,
k"pieliska w szczególno&ci powinny uzupe#ni* swoj" ofert o takie elementy jak toalety, prysznice,
przebieralnie, pomosty oraz wydzielone miejsca do k"pieli dla dzieci,
adne z analizowanych k"pielisk nie zosta#o ogrodzone - zalenie od po#oenia i czytelno&ci ich granic
warto rozway* realizacj adekwatnego ogrodzenia,
na omawianych k"pieliskach nie zlokalizowano wiat, które mog#yby uchroni* korzystaj"cych
z k"pieliska przed nadmiernym s#o'cem czy te poprawi* warunki konsumpcji,
wskazane jest doposaenie k"pielisk w elementy ma#ej architektury np. #awosto#y, #awki, wiee
obserwacyjne dla ratowników,
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tereny k"pielisk umoliwiaj"ce cumowanie sprztu wodnego zaleca si doposay* w wypoyczalni
kajaków, rowerów wodnych lub #ódek,
warte rozwaenia jest doposaenie k"pielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
plaowych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Przeprowadzona analiza dostpnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzi#a do
okre&lenia, w ramach zlewni S#upi, otwartego zbioru potencjalnych miejsc lokalizacji przedsiwzi*,
zwi"zanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  k"pielisk nad:
Jeziorem Mausz w Zielonym Dworze (gm. Parchowo, nr karty 172),
Jeziorem Mausz w Parchowie (gm. Parchowo, nr karty 215),
Jeziorem Gubisz w M"drzechowie (gm. Bytów, nr karty 218),
Jeziorem Niezabyszewskim w Niezabyszewie (gm. Bytów, nr karty 221),
rzek" S#upi" w m. S#upsk (m. S#upsk, nr karty 240 KS),
Jeziorem M&ciszewskim w m. M&ciszewice (gm. Sulczyno, nr karty 220),
Jeziorem Pó#czenko w Pó#cznie (gm. Studzienice, nr karty 189),
Jeziorem Gowidli'skim w Gowidlinku (gm. Sierakowice, nr karty 180),
Jeziorem Gowidli'skim w Gowidlinie (gm. Sierakowice, nr karty 179),
Jeziorem Kamieniczno w Gli&nie Wielkim (gm. Lipnica, nr karty 165),
Jeziorem Godzierz w Rókach (gm. Ko#czyg#owy, nr karty 113),
Zbiornikiem Konradowo w Strzegominie (gm. Ko#czyg#owy, nr karty 116).
Ponadto rekomenduje si doposaenie istniej"cych na terenie zlewni S#upi k"pielisk (przejd do wykazu:
Istniejce kpieliska, przejd do planszy Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa!enie
istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli.).
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Lokalizacja kpieliska

K"pielisko w S#upsku - Park Trendla

K"pielisko Jele'

O&rodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz

K"pielisko Sulczyno

L.p.

1

2

3

4

238

Tab. 121. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni S!upi

wc
prysznic
kosze na "mieci
przebieralnie
wiaty
tablica informacyjna
do wgldu regulamin kpieliska
dost#pne dla osób niepe!nosprawnych
molo
pomost
moliwo"% cumowania sprz#tu wodnego
wyznaczona strefa w wodzie
miejsce do kpieli dla dzieci
miejsce na play dla dzieci
strefa na play do rekreacji i sportu
wydzielone miejsca na grill/ognisko
ratownik
maszt z flag WOPR
b!#kitna flaga
wyrónienia
teren ogrodzony
zakaz wprowadzania zwierzt domowych

4.1.9. System rzeczny Wdy
Istniejce kpieliska
Na obszarze zlewni Wdy zlokalizowanych jest 10 kpielisk:
kpielisko Wielewskie, zlokalizowane w miejscowo!ci Wiele (gm. Karsin, nr karty 621),
kpielisko przy O!rodku Kolonijnym Hufca ZHP Warszawa Praga-Po"udnie S#ONECZNA
REPUBLIKA (gm. Lubichowo, nr karty 612) zlokalizowane przy ul. Harcerskiej 1,
kpielisko Powiatowego Centrum M"odzie%y Garczyn (gm. Ko!cierzyna, nr karty 596), zlokalizowane
na dzia"kach nr 379 i 83, obr&b Ko!cierzyna,
kpielisko Garczyn (gm. Ko!cierzyna, nr karty 597), zlokalizowane przy Centrum SzkoleniowoWypoczynkowym w Garczynie,
kpielisko nad jeziorem Skrzynki Du%e w Nowym Karpnie (gm. Lipusz, nr karty 594), zlokalizowane
na dzia"kach nr 98 i 99/1, obr&b Lipusz,
kpielisko nad jeziorem Sudomie przy O!rodku Wypoczynkowym Kormoran (gm. Ko!cierzyna, nr
karty 595), zlokalizowane przy ul. Sycowa Huta 71,
kpielisko przy O!rodku Wypoczynkowym Politechniki Gda'skiej Czarlina (gm. Ko!cierzyna, nr karty
593), zlokalizowane przy ul. Skoczkowo 9,
kpielisko gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach (gm. Ko!cierzyna, nr karty 590),
zlokalizowane przy ul. Stolema 2,
kpielisko O!rodka Wypoczynkowego Gda'skiej Stoczni *Remontowa* im. Pi"sudskiego S.A (gm.
Ko!cierzyna, nr karty 591) w Czarlinie,
kpielisko nad jeziorem Rzuno w Dziemianach (gm. Dziemiany, nr karty 666), zlokalizowane na
dzia"ce nr 60, przy dzia"ce nr 229/2 (jezioro), obr&b Dziemiany,
przejd+ do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Stan wyposaenia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Wdy
przedstawia Tab. 122.
Ocena wyposaenia kpielisk
W powy%ej analizowanych kpieliskach ogólny stan wyposa%enia mo%na oceni- jako !redni:
na ka%dym z kpielisk znajduj si& pomosty, kosze na !mieci, tablice informacyjne, wyznaczone strefy
w wodzie oraz na ka%dym kpielisku stacjonuje ratownik,
tylko dwa kpieliska s przystosowane dla osób niepe"nosprawnych, tyle samo posiada tak%e
w swojej ofercie prysznice,
jedynie osiem kpielisk posiada toalety,
trzy spo!ród omawianych kpielisk nie posiadaj masztów z flag WOPR oraz wyznaczonych miejsc
do kpieli dla dzieci,
wi&kszo!- kpielisk umo%liwia cumowanie sprz&tu wodnego,
tereny dwóch kpielisk posiadaj teren ogrodzony.
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Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych kpieliskach zidentyfikowano nast&pujce braki w ich infrastrukturze:
wi&kszo!- kpielisk nie jest przystosowana dla osób niepe"nosprawnych,
dwa kpieliska nie posiadaj na swoim terenie toalet  nale%y je jak najszybciej uzupe"ni-,
kpieliska w szczególno!ci powinny uzupe"ni- swoj ofert& o takie elementy jak prysznice,
przebieralnie, maszty z flag WOPR oraz wydzielone miejsca do kpieli dla dzieci,
wi&kszo!- analizowanych kpielisk nie zosta"o ogrodzona - zale%nie od po"o%enia i czytelno!ci ich
granic warto rozwa%y- realizacj& adekwatnego ogrodzenia,
na omawianych kpieliskach nie zlokalizowano wiat, które mog"yby uchroni- korzystajcych
z kpieliska przed nadmiernym s"o'cem czy te% poprawi- warunki konsumpcji,
kpieliska umo%liwiajce cumowanie sprz&tu wodnego zaleca si& doposa%y- w wypo%yczalni&
kajaków, rowerów wodnych lub "ódek,
wskazane jest doposa%enie kpielisk w elementy ma"ej architektury np. "awosto"y, "awki, wie%e
obserwacyjne dla ratowników,
warte rozwa%enia jest doposa%enie kpielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
pla%owych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Przeprowadzona analiza dost&pnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzi"a do
okre!lenia, w ramach zlewni Wdy, otwartego zbioru potencjalnych miejsc lokalizacji przedsi&wzi&-,
zwizanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  kpielisk nad:
Jeziorem Wdzydze w Przytarni (gm. Karsin, nr karty 156),
Jeziorem Wdzydze we Wdzydzach Tucholskim (gm. Karsin, nr karty 157),
Jeziorem Lubiszewskim w Papierni (gm. Lipusz, nr karty 159),
Jeziorem Zdrojne w Zdrójnie (gm. Osieczna, nr karty 209),
Jeziorem G"uchym w m. G"uche (gm. Osiek, nr karty 171),
Jeziorem G"uchym w m. G"uche (gm. Osiek, nr karty 173),
Jeziorem Czarnym Pd. w m. Osiek (gm. Osiek, nr karty 170),
Jeziorem Skpym w Brodach (gm. Brusy, nr karty 144),
Jeziorem P"ocisz w Klaninach (gm. Osieczna, nr karty 212),
Jeziorem Wdzydze w Borsku (gm. Karsin, nr karty 217b),
Jeziorem Trzechowskim w Iwicznie (gm. Kaliska, nr karty 64).
Ponadto rekomenduje si& doposa%enie istniejcych na terenie zlewni Wdy kpielisk (przejd+ do wykazu:
Istniejce kpieliska) oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kpieli:
Rogalewo przy OW Beaver-Tourist s.c. nad Jeziorem Wielewskim (gm. Karsin, nr karty 655),
przy OW "EWKA" nad Jeziorem Wielewskim (gm. Karsin, nr karty 593),
przy campingu *Pó"wysep Lipa* nad Jeziorem Wdzydze (gm. Karsin, nr karty 662),
przy O!rodku Wypoczynkowym *Largo* nad Jeziorem Wdzydze (gm. Karsin, nr karty 665),
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przy Kompleksie Wypoczynkowym "Szarlota* nad Jeziorem Osuszyno (gm. Ko!cierzyna, nr karty
664),
przy hotelu Go"u' nad Jeziorem Go"u' (gm. Ko!cierzyna, nr karty 663),
Kociewiak nad Jeziorem Ka"&bie (gm. Osiek, nr karty 657),
przejd+ do planszy Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa!enie istniejcych miejsc
wykorzystywanych do kpieli.
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Kpielisko Garczyn

Kpielisko nad jeziorem Skrzynki Du%e w
Nowym Karpnie

Kpielisko przy O!rodku Wypoczynkowym
Kormoran nad jeziorem Sudomie

Kpielisko przy O!rodku Wypoczynkowym
Politechniki Gda'skiej Czarlina

Kpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem
Jelenie we Wdzydzach

4

5

6

7

8

Kpielisko nad jez. Rzuno w Dziemianach

Kpielisko PCM Garczyn

3

10

Kpielisko przy O!rodku Kolonijnym Hufca
ZHP Warszawa
Praga-Po"udnie S#ONECZNA REPUBLIKA

2

Kpielisko O!rodka Wypoczynkowego
Gda'skiej Stoczni *Remontowa* im.
J.Pi"sudskiego S.A. w Czarlinie

Kpielisko *Wielewskie*

1

9

Lokalizacja kpieliska

L.p.

do wgldu regulamin kpieliska
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pomost

molo

dost"pne dla osób niepe#nosprawnych

tablica informacyjna

wiaty

przebieralnie

kosze na !mieci

prysznic

wc

Tab. 122. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Wdy

zakaz wprowadzania zwierzt
domowych
teren ogrodzony
wyrónienia

b#"kitna flaga

maszt z flag WOPR
ratownik

wydzielone miejsca na grill/ognisko

strefa na play do rekreacji i sportu

miejsce na play dla dzieci

miejsce do kpieli dla dzieci

moliwo!$ cumowania sprz"tu
wodnego
wyznaczona strefa w wodzie

4.1.10. System rzeczny Wieprzy
Istniejce kpieliska
Na obszarze zlewni Wieprzy zlokalizowane s 2 kpieliska:
kpielisko w Ob"#!u (gm. K&pice, nr karty 635), zlokalizowane pod adresem Ob"&%e 48 (nad jeziorem
Ob"&%e),
kpielisko Miastko nad jeziorem Lednik (gm. Miastko, nr karty 628), zlokalizowane przy ul. Jeziornej,
przejd+ do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Stan wyposaenia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Wieprzy
przedstawia Tab. 123.
Ocena wyposaenia kpielisk
W powy%ej analizowanych kpieliskach ogólny stan wyposa%enia mo%na oceni- jako dobry:
na terenie ka%dego z kpielisk znajduj si& toalety, kosze na !mieci, pomosty, wyznaczone strefy do
kpieli w wodzie, tablice informacyjne, maszty z flag WOPR oraz na ka%dym kpielisku stacjonuje
ratownik,
kpielisko Miastko nad jeziorem Lednik posiada nieco lepsze wyposa%enie ze wzgl&du na obecno!przebieralni, wydzielonego miejsca do kpieli dla dzieci, wydzielonego miejsca na pla%y dla dzieci,
a tak%e wyznaczonej strefy na pla%y do rekreacji i sportu,
kpielisko w Ob"&%u z kolei posiada w swojej ofercie dodatkowo mo%liwo!- cumowania sprz&tu
wodnego oraz wydzielone miejsca na grill lub ognisko.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych kpieliskach zidentyfikowano nastpujce braki w infrastrukturze:
oba kpieliska nie s przystosowane dla osób niepenosprawnych,
kpieliska powinny w szczególno"ci uzupe!ni# swoj ofert o prysznice, a kpielisko w Ob!%u
dodatkowo o przebieralni i wyznaczone miejsce do kpieli dla dzieci,
analizowane kpieliska nie zosta!y ogrodzone - zale%nie od po!o%enia i czytelno"ci ich granic warto
rozwa%y# realizacj adekwatnego ogrodzenia,
na %adnym z omawianych kpielisk nie zlokalizowano wiat, które mog!yby uchroni# korzystajcych
z kpieliska przed nadmiernym s!o&cem czy te% poprawi# warunki konsumpcji,
wskazane jest doposa%enie kpielisk w elementy ma!ej architektury np. !awosto!y, !awki, wie%e
obserwacyjne dla ratowników,
teren kpieliska umo%liwiajcego cumowanie sprztu
w wypo%yczalni kajaków, rowerów wodnych lub !ódek,

wodnego

zaleca

si

doposa%y#

warte rozwa%enia jest doposa%enie kpielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
pla%owych.

243

Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Przeprowadzona analiza dostpnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzi!a do
okre"lenia, w ramach zlewni Wieprzy, otwartego zbioru potencjalnych miejsc lokalizacji przedsiwzi#,
zwizanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  kpielisk nad:
Jeziorem Bobici&skie Ma!e w Bobicinie (gm. Miastko, nr karty 168),
Jeziorem Przyjezierze w Przyjezierzu (gm. Kpice, nr karty 202a),
Jeziorem Kryszta! ko!o Korzybia (gm. Kepice, nr karty 203),
Jeziorem w m. Korzybie (gm. Kpice, nr karty 93 KS),
Jeziorem Bobici&skim Wielkim w Kamienicy (gm. Miastko, nr karty 106),
Jeziorem Trzci&skim w Trzcinnie (gm. Miastko, nr karty 117),
Jeziorem Byczy&skim w Byczynie (gm. Miastko, nr karty 118),
Jeziorem S!osinieckim Wielkim w S!osinku (gm. Miastko, nr karty 119),
Jeziorem Wo!czyca w Wo!czy Wielkiej (gm. Miastko, nr karty 120).
Ponadto rekomenduje si doposa%enie istniejcych na terenie zlewni Wieprzy kpielisk (przejd' do
wykazu: Istniejce kpieliska, przejd' do planszy Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa!enie
istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli).
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Lokalizacja kpieliska

Kpielisko w Ob!%u

Kpielisko Miastko nad jeziorem Lednik

L.p.

1

2
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Tab. 123. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Wieprzy

wc
prysznic
kosze na "mieci
przebieralnie
wiaty
tablica informacyjna
do wgldu regulamin kpieliska
dost"pne dla osób niepe#nosprawnych
molo

pomost
moliwo!$ cumowania sprz"tu wodnego
wyznaczona strefa w wodzie
miejsce do kpieli dla dzieci
miejsce na play dla dzieci
strefa na play do rekreacji i sportu
wydzielone miejsca na grill/ognisko
ratownik
maszt z flag WOPR
b#"kitna flaga
wyrónienia
teren ogrodzony
zakaz wprowadzania zwierzt domowych

4.1.11. System rzeczny Wierzycy
Istniejce kpieliska
Na obszarze zlewni Wierzycy zlokalizowanych jest 7 kpielisk:
kpielisko na terenie Orodka Wypoczynkowego Jeziornik w Borzechowie (gm. Zblewo, nr karty 613),
kpielisko w Orodku Turystyczno-Wypoczynkowym Borówno Wielkie w Skarszewach (gm. Skarszewy,
nr karty 610), zlokalizowany na dzia!ce nr 169, obrb 9,
kpielisko gminne w Przywidzu (gm. Przywidz, nr karty 18 KS), zlokalizowane na dzia!kach nr 214/4,
108/5 i 214/5, obrb Przywidz 0014,
kpielisko gminne w Przywidzu - rewitalizacja !wietlicy letniej na wodzie wraz z pomostami
kpieliskiem (gm. Przywidz, nr karty 20 KS),
kpielisko nad jeziorem Dobrogoszcz we wsi Dobrogoszcz (gm. Ko!cierzyna, nr karty 598),
kpielisko miejskie w Kocierzynie nad jeziorem Ga"#%ne (m. Ko!cierzyna, nr karty 599), zlokalizowane
przy ul. S"onecznej,
kpielisko nad jeziorem Zakrzewie O!rodek Stawiska (gm. Ko!cierzyna, nr karty 592), zlokalizowane
pod adresem Stawiska 41,
przejd% do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do k!pieli w sezonie 2020.
Stan wyposaenia kpielisk
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Wierzycy
przedstawia Tab. 124.
Ocena wyposaenia kpielisk
W powyej analizowanych kpieliskach ogólny stan wyposaenia ocenia si# jako !redni:
na kadym z kpielisk znajduj si# kosze na !mieci, tablice informacyjne, a take s wyznaczone
miejsca do kpieli dla dzieci,
na pi#ciu kpieliskach zlokalizowane s pomosty, toalety, maszty z flag WOPR, zosta"y wyznaczone
strefy w wodzie oraz stacjonuje na nich ratownik,
po"owa kpielisk posiada w swojej ofercie stref# na play do rekreacji i sportu oraz wydzielone
miejsca na grill lub ognisko.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych kpieliskach zidentyfikowano nast#pujce braki w infrastrukturze:
adne z kpielisk nie jest przystosowane dla osób niepe"nosprawnych,
kpieliska powinny zosta' w szczególno!ci uzupe"nione o toalety, prysznice, przebieralnie, pomosty,
wyznaczone strefy w wodzie, maszty z flagami WOPR, a take na kadym z kpielisk powinien
czuwa' ratownik,
analizowane kpieliska nie zosta"y ogrodzone - zalenie od po"oenia i czytelno!ci ich granic warto
rozway' realizacj# adekwatnego ogrodzenia,
na adnym z omawianych kpielisk nie zlokalizowano wiat, które mog"yby uchroni' korzystajcych
z kpieliska przed nadmiernym s"o)cem czy te poprawi' warunki konsumpcji,
wskazane jest doposaenie kpielisk w elementy ma"ej architektury np. "awosto"y, "awki, wiee
obserwacyjne dla ratowników,
246

tereny kpielisk umoliwiajce cumowanie sprz#tu wodnego zaleca si# doposay' w wypoyczalni#
kajaków, rowerów wodnych lub "ódek,
warte rozwaenia jest doposaenie kpielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
plaowych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Przeprowadzona analiza dost#pnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzi"a do
okre!lenia, w ramach zlewni Wierzycy, otwartego zbioru potencjalnych miejsc lokalizacji przedsi#wzi#',
zwizanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  kpielisk nad:
Jeziorem Jele) w Jeleniu (gm. Gniew, nr karty 198*,
Jeziorem Zagnanie w Wielkim Podlesiu (gm. Ko!cierzyna, nr karty 205*,
Jeziorem Steklno w Szteklinie (gm. Lubichowo, nr karty 167),
Jeziorem Grabowskim w Grabowie Ko!cierskim (gm. Nowa Karczma, nr karty 169),
Jeziorem Barkoci)skim w Nowym Barkoczynie (gm. Nowa Karczma, nr karty 217a*,
Jeziorem Psinko w Grabówku (gm. Nowa Karczma, nr karty 222*,
Jeziorem Przywidz w m. Przywidz - remont przystani wraz z kpieliskiem (gm. Przywidz, nr karty 19
KS),
Jeziorem Drz#szcz w Pikowie (gm. Stara Kiszewa, nr karty 183*,
Jeziorem Wielkim w Strudze (gm. Stara Kiszewa, nr karty 184),
Jeziorem Wygonin w Wygoninie (gm. Stara Kiszewa, nr karty 185),
Jeziorem Kozielnia w m. Bartoszylas (gm. Stara Kiszewa, nr karty 207),
Jeziorem Jab"owskim w m. Jablowo (gm. Starogard Gda)ski, nr karty 22 KS*,
Jeziorem Sumi)skim w m. Sumin (gm. Starogard Gda)ski, nr karty 34 KS*,
Jeziorem Niedackim w Twardym Dole (gm. Zblewo, nr karty 65).
Jeziorem Borzechowskim Wielkim w Borzechowie (gm. Zblewo, nr karty 192),
Jeziorem Niedackim w Twardym Dole (gm. Zblewo, nr karty 191),
Ponadto rekomenduje si# doposaenie istniejcych na terenie zlewni Wierzycy kpielisk (przejd% do
wykazu: Istniej!ce k!pieliska, przejd% do planszy: Postulowane lokalizacje nowych k!pielisk lub doposa"enie
istniej!cych miejsc wykorzystywanych do k!pieli).
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Lokalizacja kpieliska

Kpielisko na terenie O!rodka
Wypoczynkowego
Jeziornik+ w Borzechowie

O!rodek Turystyczno Wypoczynkowy
Borówno Wielkie w Skarszewach

K!pielisko gminne w Przywidzu

K!pielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez.
Dobrogoszcz

K!pielisko miejskie w Ko"cierzynie nad jeziorem
Ga#%&ne

K!pielisko O"rodek Stawiska

L.p.

1

2

3

4

5

6

do wgldu regulamin kpieliska
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moliwo!$ cumowania sprz"tu wodnego

pomost

molo

dost"pne dla osób niepe#nosprawnych

tablica informacyjna

wiaty

przebieralnie

kosze na !mieci

prysznic

wc

Tab. 124. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Wierzycy

zakaz wprowadzania zwierzt domowych
teren ogrodzony
wyrónienia

b#"kitna flaga

maszt z flag WOPR
ratownik

wydzielone miejsca na grill/ognisko
strefa na play do rekreacji i sportu

miejsce na play dla dzieci

miejsce do kpieli dla dzieci

wyznaczona strefa w wodzie

4.1.12. System rzek Przymorza - Pianica
Istniej ce!k pieliska
Na obszarze zlewni Pia"nicy zlokalizowane s! 2 k!pieliska:
k!pielisko nad Jeziorem arnowieckim w Lubkowie DPS (gm. Krokowa, nr karty 639), zlokalizowane przy ul. D#ugiej,
k!pielisko nad Jeziorem arnowieckim Przysta! w Nadolu (gm. Gniewino, nr karty 636), zlokalizowane
przy ul. Kaszubskiej,
przejd& do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do k"pieli w sezonie 2020.
Stan!wyposa"enia!k pielisk
Wykaz infrastruktury towarzysz!cej na terenie k!pielisk zlokalizowanych w granicach zlewni Pia"nicy
przedstawia Tab. 125.
Ocena wyposa"enia!k pielisk
W powy'ej analizowanych kpieliskach ogólny stan wyposa'enia mo'na oceni( jako dobry:
k!pieliska posiadaj! szereg podstawowych udogodnie*, w tym toalety, kosze na "mieci, pomost lub
molo, tablice informacyjne, wyznaczone strefy w wodzie, maszty z flag WOPR oraz na ka'dym
kpielisku stacjonuje ratownik,
na terenie obu k!pielisk istnieje mo'liwo"( cumowania sprz%tu wodnego,
k!pielisko Przysta* w Nadolu nad jeziorem +arnowieckim posiada w swojej ofercie dodatkowo
przebieralnie oraz wydzielone miejsca na grill lub ognisko.
Braki!w!infrastrukturze!k pielisk
W omawianych k!pieliskach zidentyfikowano nast%puj!ce braki w ich infrastrukturze:
k!pieliska nie s! przystosowane dla osób niepe#nosprawnych,
k!pieliska w szczególno"ci powinny uzupe#ni( swoj! ofert% o prysznice oraz wyznaczone miejsca do
k!pieli dla dzieci, a k!pielisko Lubkowo dodatkowo o przebieralni%,
analizowane k!pieliska nie zosta#y ogrodzone - zale'nie od po#o'enia i czytelno"ci ich granic warto
rozwa'y( realizacj% adekwatnego ogrodzenia,
na 'adnym z omawianych k!pielisk nie zlokalizowano wiat, które mog#yby uchroni( korzystaj!cych
z k!pieliska przed nadmiernym s#o*cem czy te' poprawi( warunki konsumpcji,
tereny k!pielisk zaleca si% doposa'y( w wypo'yczalni% kajaków, rowerów wodnych lub #ódek,
wskazane jest doposa'enie k!pielisk w elementy ma#ej architektury np. #awosto#y, #awki, wie'e
obserwacyjne dla ratowników,
warte rozwa'enia jest doposa'enie k!pielisk w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów pla'owych.
Postulowane!lokalizacje!nowych!k pielisk!lub!doposa"enie!istniej cych!miejsc!wykorzystywanych do!k pieli
Przeprowadzona analiza dost%pnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzi#a do
okre"lenia, w ramach zlewni Pia"nicy, otwartego zbioru potencjalnych miejsc lokalizacji przedsi%wzi%(,
zwi!zanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  k!pielisk nad:
Jeziorem D!brze w D!brówce -gm. Gniewino, nr karty 154).
Ponadto rekomenduje si% doposa'enie istniej!cych na terenie zlewni Pia"nicy k!pielisk -przejd& do wykazu: Istniej"ce k"pieliska,
przejd& do planszy: Postulowane lokalizacje nowych k"pielisk lub doposa#enie istniej"cych miejsc wykorzystywanych do k"pieli).
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Lokalizacja!k pieliska

K!pielisko Lubkowo DPS

Jezioro +arnowieckie - Przysta* w Nadolu

L.p.

1

2
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Tab. 125. Wykaz infrastruktury!towarzysz cej!na!terenie!k pielisk!zlokalizowanych!w!granicach!zlewni!Pianicy
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prysznic
kosze!na!mieci
przebieralnie
wiaty
tablica informacyjna
do!wgl du!regulamin!k pieliska
dost#pne!dla!osób!niepe$nosprawnych
molo
pomost
mo"liwo%!cumowania!sprz#tu!wodnego
wyznaczona strefa w wodzie
miejsce!do!k pieli!dla!dzieci
miejsce!na!pla"y!dla!dzieci
strefa!na!pla"y!do!rekreacji!i!sportu
wydzielone miejsca na grill/ognisko
ratownik
maszt!z!flag !WOPR
b$#kitna!flaga
wyró"nienia
teren ogrodzony
zakaz!wprowadzania!zwierz t!domowych

4.1.13. Zatoka Gda&ska!i!Zatoka Pucka
Istniejce kpieliska
Nad Zatok Gdask i Zatoka Puck zlokalizowanych jest 39 kpielisk:
Kpielisko morskie Krynica Morska - Bulwar Soneczny 1 (m. Krynica Morska, nr karty 588),
zlokalizowane przy zej!ciach nr 26 i 28,
Kpielisko morskie Krynica Morska - Bulwar Soneczny 2 (m. Krynica Morska, nr karty 589),
zlokalizowane przy zej!ciu nr 24,
Kpielisko morskie Krynica Morska  Korczaka (m. Krynica Morska, nr karty 587), zlokalizowane przy
zej!ciach nr 26 i 28,
Kpielisko morskie Krynica Morska - Port (m. Krynica Morska, nr karty 585), zlokalizowane przy zej!ciu
nr 31,
Kty Rybackie (gm. Sztutowo, nr karty 586), zlokalizowane przy ul. Morskiej,
Sztutowo (gm. Sztutowo, nr karty 583), zlokalizowane przy ul. Morskiej,
Kpielisko morskie Stegna I (gm. Stegna, nr karty 581), zlokalizowane przy zej!ciach nr 67 i 68,
Kpielisko morskie Stegna II (gm. Stegna, nr karty 584), zlokalizowane przy zej!ciu nr 69, od strony
ul. Lipowej,
Kpielisko morskie Jantar (gm. Stegna, nr karty 582), zlokalizowane pomi"dzy zej!ciem nr 78
a zej!ciem nr 79,
Kpielisko morskie Mikoszewo (gm. Stegna, nr karty 579), zlokalizowane przy zej!ciu nr 88,
Kpielisko morskie Gda!sk "wibno (m. Gdask, nr karty 580), zlokalizowane przy ul. Tra#owej,
Kpielisko morskie Gda!sk Orle (m. Gdask, nr karty 577), zlokalizowane przy ul. Lazurowej,
Kpielisko morskie Gda!sk Sobieszewo (m. Gdask, nr karty 578), zlokalizowane przy ul. Falowej,
Kpielisko morskie Gda!sk Stogi (m. Gdask, nr karty 575), zlokalizowane przy ul. Wydmy 1,
Kpielisko morskie Dom Zdrojowy Gda!sk Brze#no (m. Gdask, nr karty 573), zlokalizowane przy ul.
Zdrojowej,
Kpielisko morskie Molo Gda!sk Brze#no (m. Gdask, nr karty 576), zlokalizowane przy ul. Jantarowej
1,
Kpielisko morskie Gda!sk Klipper Jelitkowo (m. Gdask, nr karty 574), zlokalizowane przy ul.
Jantarowej 7,
Kpielisko morskie Gda!sk Jelitkowo (m. Gdask, nr karty 571), zlokalizowane przy ul. Jantarowej 4,
Kpielisko morskie Sopot - 32A  33 (m. Sopot, nr karty 572), zlokalizowane przy wej!ciu nr 33,
Kpielisko Morskie Sopot - Hotel Radisson (m. Sopot, nr karty 150 KS),
Kpielisko morskie Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa (m. Sopot, nr karty 569), zlokalizowane przy
wej!ciu nr 26,
Kpielisko morskie Sopot - $azienki Poudniowe (m. Sopot, nr karty 570), zlokalizowane pomi"dzy molo
a wej!ciem nr 23,
Kpielisko Morskie Sopot - %azienki Po#udniowe II (m. Sopot, nr karty 77 KA),
Kpielisko morskie Sopot - K22 (m. Sopot, nr karty 567), zlokalizowane przy wej!ciu nr 22,
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Sopot - Park Pónocny II (m. Sopot, nr karty 568), zlokalizowane przy wej!ciu nr 20,
Sopot - Park Pónocny I (m. Sopot, nr karty 565), zlokalizowane przy wej!ciu nr 17,
Kpielisko morskie Sopot - Hotel Haffner  Esentra (m. Sopot, nr karty 566), zlokalizowane mi"dzy
wej!ciem nr 14 a wej!ciem nr 15,
Kpielisko morskie Sopot Hotel Sopot - Beach Club (m. Sopot, nr karty 563), zlokalizowane przy wej!ciu
nr 10,
Kpielisko morskie Sopot - Kamienny Potok  Koliba (m. Sopot, nr karty 564), zlokalizowane mi"dzy
wej!ciem nr 4 a wej!ciem nr 6,
Gdynia Or#owo (m. Gdynia, nr karty 702),
Gdynia Red#owo (m. Gdynia, nr karty 703),
Gdynia &ródmie!cie (m. Gdynia, nr karty 700),
Gdynia Babie Do#y (m. Gdynia/ gm. Kosakowo, nr karty 701),
Mechelinki (gm. Kosakowo, nr karty 698),
Rewa  Zatoka Gdaska (gm. Kosakowo, nr karty 699),
Rewa  Zatoka Pucka (gm. Kosakowo, nr karty 696),
K pielisko!Puck!pla"a!po!wschodniej!stronie!falochronu!portu!jachtowego! (m. Puck, nr karty 697),
zlokalizowane przy ul. Lipowej 1,
K pielisko!nr 3 Maa Pla"a (m. Hel, nr karty 694), zlokalizowane przy Bulwarze Nadmorskim,
K pielisko!nr!2!Na Cyplu (m. Hel, nr karty 695), zlokalizowane przy ul. Kuracyjnej,
K pielisko!nr!1!Du"a Pla"a (m. Hel, nr karty 692),!zlokalizowane!przy!ul.!Le#nej,
przejd%!do!planszy!Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do k#pieli w sezonie 2020.
Wykaz! infrastruktury! towarzysz cej! na! terenie! k pielisk! zlokalizowanych! nad! Zatok ! Gda&sk ! oraz!
Zatok !Puck !przedstawia!Tab. 126.
Stan wyposaenia kpielisk
W!powy"ej!analizowanych!k pieliskach!ogólny!stan!wyposa"enia!ocenia!si'!jako!dobry:
na! terenie! ka"dego! z! k pielisk! znajduj ! si'! toalety,! kosze! na! #mieci, tablice informacyjne oraz
wyznaczone strefy w wodzie,
na!niemal!wszystkich!k pieliskach!czuwaj !ratownicy  wyj tek!stanowi!k pielisko!w!Sztutowie,
maszty!z!flag !WOPR!zlokalizowane!s !na!terenie!33!k pielisk!(86*!wszystkich!k pielisk),
przebieralnie!znajduj !na!terenie!29!k pielisk!(76*!wszystkich!k pielisk),
na!terenie!12!k pielisk,!co!stanowi!oko+o!1/3!analizowanych!lokalizacji,!zlokalizowane!s !prysznice!
oraz!miejsca!na!pla"y!do!rekreacji!i!sportu,
dost'p!dla!osób!niepe+nosprawnych!zosta+!zapewniony!na!terenie!10!k pielisk,
miejsce!do!k pieli!dla!dzieci!zosta+o!wyznaczone!w!9!k pieliskach,
spo#ród!analizowanych!lokalizacji!najlepsz !ofert !wyró"nia!si'!K pielisko!morskie!Sopot!- Kamienny
Potok  Koliba,! które! jako! jedyne! umo"liwia! cumowanie! sprz'tu! wodnego,! a! tak"e! posiada!
wydzielone miejsca na grill lub ognisko,
b+'kitn !flag' otrzyma+y!4!k pieliska,!a!jedno!dodatkowo!inne!wyró"nienia.
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Braki w infrastrukturze kpielisk
W!omawianych!k pieliskach!zidentyfikowano!nast'puj ce!braki!w!infrastrukturze:
wi'kszo#-!k pielisk!nie!jest!dostosowana!do!potrzeb!osób!niepe+nosprawnych,
k pieliska!w!szczególno#ci!powinny!uzupe+ni-!swoj !ofert'!o!prysznice,!przebieralnie,!maszty!z!flaga!
WOPR.
nale"y!równie"!zwi'kszy-!ilo#-!wyznaczonych!miejsc!do!k pieli!dla!dzieci,!a!tak"e!miejsc!na!pla"y!dla!
dzieci,!celem!poprawy!bezpiecze&stwa!najm+odszych!u"ytkowników,
na!"adnym!z!omawianych!k pielisk!nie!zlokalizowano!wiat,!które!mog+yby!uchroni-!korzystaj cych!
z k pieliska!przed!nadmiernym!s+o&cem!czy!te"!poprawi-!warunki!konsumpcji,
wskazane! jest! doposa"enie! k pielisk! w! elementy! ma+ej! architektury! np.! +awosto+y,! +awki,! wie"e!
obserwacyjne!dla!ratowników, sanitariaty lub TOI-TOI,
wskazana!jest!równie"!modernizacja!zej#-!na!pla"e!oraz!istniej cej!ma+ej!architektury!(+awki,!stojaki
na!rowery,!kosze!na!#mieci),
warte! rozwa"enia! jest! doposa"enie! k pieliska! w! elementy! placu! zabaw! dla! dzieci! czy! sportów!
pla"owych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Rekomenduje!si'!doposa"enie!istniej cych!k pielisk (przejd%!do!wykazu: Istniej#ce k#pieliska) oraz miejsc
wykorzystywanych!do!k pieli:
Zatoka!Gda&ska w Krynicy Morskiej (gm. Krynica Morska, nr karty 656),
Zatoka!Gda&ska!w!Nowej!Karczmie!(gm.!Krynica Morska, nr karty 659),
przejd%! do! planszy: Postulowane lokalizacje nowych k#pielisk lub doposa"enie istniej#cych miejsc
wykorzystywanych do k#pieli.
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Rewa  Zatoka Pucka

Kpielisko Puck pla#a po wschodniej stronie falochronu portu jachtowego

Kpielisko nr 3 Maa Plaa

Kpielisko nr 2 Na Cyplu

Kpielisko nr 1 Dua Plaa

34

35

36

37

38

Mechelinki

Rewa  Zatoka Gda%ska

Gdynia Babie Do!y

31

33

Gdynia &ródmie)cie

30

32

Gdynia Or!owo

Gdynia Red!owo

29

27

28

Kpielisko morskie Sopot Hotel Sopot - Beach Club

Kpielisko morskie Sopot - Kamienny Potok - Koliba

26

Sopot - Park Pó!nocny I

Sopot - Park Pó!nocny II

23

Kpielisko morskie Sopot - Hotel Haffner - Esentra

Kpielisko morskie Sopot - K22

22

25

Kpielisko morskie Sopot - (azienki Po!udniowe

21

24

Kpielisko morskie Sopot - 32A - 33

Kpielisko morskie Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa

20

Kpielisko morskie Gda%sk Jelitkowo

18

19

Kpielisko morskie Molo Gda%sk Brze'no

Kpielisko morskie Gda%sk Klipper Jelitkowo

17

15

16

Kpielisko morskie Gda%sk Stogi

Kpielisko morskie Dom Zdrojowy Gda%sk Brze'no

14

Kpielisko morskie Gda%sk Orle

Kpielisko morskie Gda%sk Sobieszewo

13

Kpielisko morskie Gda%sk &wibno

11

12

Kpielisko morskie strze#one Jantar

Kpielisko morskie strze#one Mikoszewo

10

Kpielisko morskie strze#one Stegna I

8

9

Sztutowo

Kpielisko morskie strze#one Stegna II

Kty Rybackie

5

7

Kpielisko morskie Krynica Morska "Krynica Morska - Port"

4

6

Kpielisko morskie Krynica Morska "Krynica Morska - Korczaka"

Kpielisko morskie Krynica Morska "Krynica Morska - Bulwar S!oneczny 1"

3

Kpielisko morskie Krynica Morska "Krynica Morska - Bulwar S!oneczny 2"

1

2

Lokalizacja kpieliska

L.p.

wc

Tab. 126. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych nad Zatok Gda#sk oraz Zatok Puck
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zakaz wprowadzania zwierzt
domowych
teren ogrodzony
wyrónienia

b"kitna flaga

maszt z flag WOPR

ratownik

wydzielone miejsca na grill/ognisko

strefa na play do rekreacji i sportu

miejsce na play dla dzieci

miejsce do kpieli dla dzieci

wyznaczona strefa w wodzie

moliwo"% cumowania sprz#tu
wodnego

pomost

dost#pne dla osób
niepe$nosprawnych
molo

do wgldu regulamin kpieliska

tablica informacyjna

wiaty

przebieralnie

kosze na "mieci

prysznic

4.1.14. Otwarte morze
Istniejce kpieliska
Nad otwartym morzem zlokalizowanych jest 40 kpielisk:
Jurata wej)cie nr 60 *gm. Jastarnia, nr karty 693), zlokalizowane przy ul. Mi+dzymorze,
Jastarnia wej)cie nr 52 *gm. Jastarnia, nr karty 690-, zlokalizowane przy ul. Le)nej,
Jastarnia wej)cie nr 49 *gm. Jastarnia, nr karty 691), zlokalizowane przy ul. Sychty,
Jastarnia wej)cie nr 46-47 (gm. Jastarnia, nr karty 688), zlokalizowane przy ul. Ba!tyckiej,
Nadmorskiej i Pla#owej,
Jastarnia wej)cie nr 44 *gm. Jastarnia, nr karty 689), zlokalizowane przy ul. Ogrodowej,
Ku'nica wej)cie nr 32-33 (gm. Jastarnia, nr karty 686), zlokalizowane przy ul. Helskiej,
Cha!upy wej)cie na pla#+ nr 21 *gm. W!adys!awowo, nr karty 687), zlokalizowane przy
ul. Bosma%skiej.
W!adys!awowo wej)cie na pla#+ nr 3 *gm. W!adys!awowo, nr karty 684), zlokalizowane przy
ul. Starowiejskiej,
W!adys!awowo wej)cie na pla#+ nr 4 *gm. W!adys!awowo, nr karty 685), zlokalizowane przy
ul. Hryniewieckiego,
W!adys!awowo wej)cie na pla#+ nr 6 *gm. W!adys!awowo, nr karty 682), zlokalizowane przy
ul. Hryniewieckiego,
W!adys!awowo wej)cie na pla#+ nr 9 *gm. W!adys!awowo, nr karty 683), zlokalizowane przy
ul. Brzozowej,
W!adys!awowo wej)cie na pla#+ nr 10 *gm. W!adys!awowo, nr karty 680), zlokalizowane przy
ul. /eromskiego,
Ch!apowo wej)cie na pla#+ nr 12 *gm. W!adys!awowo, nr karty 681), zlokalizowane przy
ul. /eromskiego,
Ch!apowo wej)cie na pla#+ nr 13 *gm. W!adys!awowo, nr karty 678), zlokalizowane przy
ul. /eromskiego,
Jastrz+bia Góra wej)cie na pla#+ nr 23 *gm. W!adys!awowo, nr karty 679), zlokalizowane przy
ul. Rozewskiej,
Jastrz+bia Góra wej)cie na pla#+ nr 22 *gm. W!adys!awowo, nr karty 676), zlokalizowane przy
ul. Rozewskiej,
Jastrz+bia Góra wej)cie na pla#+ nr 25 *gm. W!adys!awowo, nr karty 677),
Ostrowo kolonia *gm. W!adys!awowo, nr karty 674-, zlokalizowane przy wej)ciu nr 32,
Ostrowo wej)cie na pla#+ nr 35 *gm. W!adys!awowo, nr karty 675),
Karwia wej)cie na pla#+ nr 43 *gm. W!adys!awowo, nr karty 672), zlokalizowane przy ul. Wojska
Polskiego,
Karwia wej)cie na pla#+ nr 45 *gm. W!adys!awowo, nr karty 673), zlokalizowane przy ul. Wojska
Polskiego,
Kpielisko Karwie!skie Boto II (gm. Krokowa, nr karty 670-, zlokalizowane przy wej)ciu nr 11,
Kpielisko morskie w D+bkach *gm. Krokowa, nr karty 671-, zlokalizowane przy wej)ciu nr 19,
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Kpielisko morskie w Bia!ogórze *gm. Krokowa, nr karty 668-, zlokalizowane przy wej)ciu na pla#+ nr
33,
Kpielisko przy pla#y C *m. (eba, nr karty 669),
Kpielisko przy pla#y A *m. (eba, nr karty 652),
Kpielisko przy play B (m. eba, nr karty 653),
Kpielisko morskie Czopino (gm. Smodzino, nr karty 650), zlokalizowane pod adresem Czopino 1,
Kpielisko morskie Rowy Wschód  Sowi"skie II (gm. Ustka, nr karty 651), zlokalizowane przy zejciu
z ul. Rybackiej,
Kpielisko morskie Rowy Wschód  Sowi"skie I (gm. Ustka, nr karty 648), zlokalizowane przy zejciu
z ul. Pensjonatowej,
Kpielisko morskie Rowy Zachód  Centralna (gm. Ustka, nr karty649), zlokalizowane przy zejciu z ul.
Plaowej,
Kpielisko morskie Rowy Zachód  Apator (gm. Ustka, nr karty 646), zlokalizowane przy zej"ciu z ul.
Nadmorskiej,
Kpielisko morskie Rowy Zachód  Soneczko (gm. Ustka, nr karty 647), zlokalizowane przy ul.
Nadmorskiej,
Kpielisko morskie Rowy Zachód  Radomsko (gm. Ustka, nr karty 644), zlokalizowane przy ul.
Piaskowej,
Kpielisko morskie Rowy Zachód  Domki letniskowe (gm. Ustka, nr karty 645), zlokalizowane przy
zej"ciu z ul. Piaskowej,
Kpielisko morskie Dbina (gm. Ustka, nr karty 642), zlokalizowane przy wejciu gównym,
Kpielisko morskie Przewoka (gm. Ustka, nr karty 643), zlokalizowane na wschód od zejcia przy
DWS Pera przy ul. Wczasowej,
Kpielisko morskie Ustka Wschód (m. Ustka, nr karty 640), zlokalizowane na wschód od portu,
Kpielisko morskie Ustka Zachód I (m. Ustka, nr karty 641), zlokalizowane na 120 m na zachód od
portu,
Kpielisko morskie Ustka Zachód II (m. Ustka, nr karty 638), zlokalizowane na 620 m na zachód od
portu,
przejd% do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do k#pieli w sezonie 2020.
Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych nad Morzem Batyckim
przedstawia Tab. 127.
Stan wyposaenia kpielisk
W powyej analizowanych kpieliskach ogólny stan wyposaenia mona oceni& jako "redni:
na terenie kadego z kpielisk znajduj si kosze na mieci, wyznaczone strefy w wodzie, maszty
z flag WOPR oraz na kadym stacjonuj ratownicy,
toalety posiadaj wszystkie kpieliska za wyjtkiem kpieliska w Chaupach i w Dbinie,
jedynie na kpielisku Ostrowo kolonia nie zlokalizowano tablicy informacyjnej,
dostp od kpielisk dla osób niepenosprawnych zosta zapewniony na terenie 11 kpielisk,
na terenie 9 kpielisk zlokalizowane s przebieralnie oraz strefy na play do rekreacji i sportu,
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na 5 kpieliskach zlokalizowane zostay prysznice,
miejsca do kpieli dla dzieci wyznaczone zosta!y jedynie na 4 kpieliskach, a miejsca na play dla
dzieci tylko na trzech,
bkitn flag otrzymao 1 kpielisko.
Braki w infrastrukturze kpielisk
W omawianych kpieliskach zidentyfikowano nastpujce braki w infrastrukturze:
wi#kszo"& kpielisk nie jest dostosowana do potrzeb osób niepe!nosprawnych,
kpieliska w szczególno"ci powinny uzupe!ni& swoj ofert# o toalety, prysznice, przebieralnie, maszty
z flaga WOPR oraz tablice informacyjne,
wskazane jest równie zwi#kszenie ilo"ci wyznaczonych miejsc do kpieli dla dzieci, a take miejsc
na play dla dzieci, celem poprawy bezpiecze'stwa najm!odszych uytkowników,
na adnym z omawianych kpielisk nie zlokalizowano wiat, które mog!yby uchroni& korzystajcych
z kpieliska przed nadmiernym s!o'cem czy te poprawi& warunki konsumpcji,
wskazane jest doposaenie kpielisk w elementy ma!ej architektury np. !awosto!y, kosze na "mieci,
!awki, wiee obserwacyjne dla ratowników, sanitariaty lub TOI-TOI,
wskazana jest równie modernizacja zej"& na plae oraz istniejcej ma!ej architektury (!awki, stojaki
na rowery, kosze na "mieci),
warte rozwaenia jest doposaenie kpieliska w elementy placu zabaw dla dzieci czy sportów
plaowych.
Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposaenie istniejcych miejsc wykorzystywanych do
kpieli
Przeprowadzona analiza dost#pnych zasobów wodnych województwa pomorskiego doprowadzi!a do
okre"lenia, w ramach zlewni rzek Przymorza, otwartego zbioru potencjalnych miejsc lokalizacji
przedsi#wzi#&, zwizanych z tworzeniem miejsc rekreacji wodnej  kpielisk nad:
Morzem Ba!tyckim w Lubiatowie (gm. Choczewo, nr karty 206).
Ponadto rekomenduje si# doposaenie istniejcych kpielisk (przejd% do wykazu: Istniej#ce k#pieliska,
przejd% do planszy: Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa$enie istniejcych miejsc
wykorzystywanych do kpieli).
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Karwia wejcie na pla#% nr 45

K&pielisko Karwie'skie B"oto II

K&pielisko morskie w D%bkach

K&pielisko morskie w Bia"ogórze

K&pielisko przy pla#y C

K&pielisko przy pla#y A

K&pielisko przy pla#y B

22

23

24

25

26

27

Karwia wejcie na pla#% nr 43

20

21

Ostrowo kolonia

Ostrowo wejcie na pla#% nr 35

Jastrz%bia Góra wejcie na pla#% nr 25

17

19

Jastrz%bia Góra wejcie na pla#% nr 22

16

18

Ch"apowo wejcie na pla#% nr 13

Jastrz%bia Góra wejcie na pla#% nr 23

13

15

Ch"apowo wejcie na pla#% nr 12

12

14

W"adys"awowo wejcie na pla#% nr 9

W"adys"awowo wejcie na pla#% nr 10

11

W"adys"awowo wejcie na pla#% nr 4

8

W"adys"awowo wejcie na pla#% nr 6

7

9

Cha"upy wejcie na pla#% nr 21

W"adys"awowo wejcie na pla#% nr 3

6

10

Jastarnia wejcie nr 44

Ku!nica wejcie nr 32-33

5

Jastarnia wejcie nr 49

Jastarnia wejcie nr 46-47

4

2

3

Jurata wejcie nr 60

Jastarnia wejcie nr 52

1

Lokalizacja kpieliska

L.p.

kosze na $mieci

prysznic

wc

Tab. 127. Wykaz infrastruktury towarzyszcej na terenie kpielisk zlokalizowanych nad Morzem Batyckim
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zakaz wprowadzania zwierzt domowych
teren ogrodzony
wyró$nienia

b#"kitna flaga

maszt z flag WOPR

ratownik

wydzielone miejsca na grill/ognisko

strefa na pla$y do rekreacji i sportu

miejsce na pla$y dla dzieci

miejsce do kpieli dla dzieci

wyznaczona strefa w wodzie

mo$liwo!% cumowania sprz"tu wodnego

pomost

molo

dost"pne dla osób niepe#nosprawnych

do wgldu regulamin kpieliska

tablica informacyjna

wiaty

przebieralnie

K&pielisko morskie Przew"oka

K&pielisko morskie Ustka Wschód

K&pielisko morskie Ustka Zachód I

K&pielisko morskie Ustka Zachód II

39

40

36

38

K&pielisko morskie D%bina

35

37

K&pielisko morskie Rowy Zachód  Radomsko

K&pielisko morskie Rowy Zachód  Domki letniskowe

34

K&pielisko morskie Rowy Zachód  Apator

31

K&pielisko morskie Rowy Zachód  S"oneczko

K&pielisko morskie Rowy Zachód  Centralna

30

33

K&pielisko morskie Rowy Wschód  S"owi'skie I

29

32

K&pielisko morskie Czo"pino

K&pielisko morskie Rowy Wschód  S"owi'skie II

28
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4.2. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kpieli
Zgodnie z ustaw& Prawo wodne poza k&pieliskami, mog& by( równie# tworzone miejsca okazjonalnie
wykorzystywane do k&pieli, które mog& funkcjonowa( przez okres nie d"u#szy ni# 30 dni w roku
kalendarzowym. Utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do k&pieli odbywa si% za zgod& rady
gminy w drodze uchwa"y )po z"o#eniu odpowiedniego wniosku przez organizatora ww. miejsca*. Miejsca
okazjonalnie wykorzystywane do k&pieli maj& zabezpieczy( wyj&tkowe sytuacje, w których wyst%puje
konieczno( zorganizowania formy rekreacji zwi&zanej z k&piel&. Sytuacje te to przypadki, w których nie
da"o si% wczeniej przewidzie( koniecznoci utworzenia miejsca do k&pieli zgodnie z wymaganiami
i procedur& przewidzian& dla k&pielisk. Mog& one by( zwi&zane z koniecznoci& np. zorganizowania
zawodów, obozu czy te# wydarze' kulturalnych po"&czonych z wypoczynkiem )k&piel&*. Organy
Pa'stwowej Inspekcji Sanitarnej prowadz& równie# nadzór nad miejscami okazjonalnie
wykorzystywanymi do k&pieli. Ich liczba w województwie pomorskim w 2020 r. wynios"a 15. We
wspó"pracy z gminami wskazane jest doposa#enie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do k&pieli
i przekszta"cenie je w pe"ne k&pieliska.
Lokalizacje miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kpieli rekomendowane do doposa$enia
Zlewnia Liwy, nad:
Jeziorem Gra#ymowskim Zachodnim (Mateczne) w Starym Kamieniu (gm. Prabuty, nr karty 158 KS),
Jeziorem Sowica (gm. Prabuty, nr karty 171 KS)
Jeziorem Dzierzgo' w m. Jakubowo )gm. Prabuty, nr karty 12 KS*,
Jeziorem Dzierzgo' w m. Górowychy Ma"e )gm. Prabuty, nr karty 67 KS),
Jeziorem Dzierzgo' w Julianowie )gm. Prabuty, nr karty 658).
System rzeczny Wis"y i Delty Wis"y - zlewnia Wielkiej +wi%tej-Tugi, nad:
Jeziorem Gnojewskim w Gnojewie )gm. Mi"oradz, nr karty 142*,
przejd! do planszy Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020.
Ponadto miejsca okazjonalnie wykorzystywane do k&pieli rekomendowane do doposa#enia wskazano
w granicach zlewni:
Brdy  1 miejsce )przejd! do wykazu: Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa$enie
istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli),
upawy  1 miejsce (przejd ! do wykazu: Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa$enie
istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli),
Wdy  7 miejsc (przejd ! do! wykazu:! Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa$enie
istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli),
Zatoki! Gda"skiej!  2! miejsca! (przejd ! do! wykazu:! Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub
doposa$enie istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli).
4.3. Proponowane lokalizacje innych kpielisk
Ponadto zaproponowano lokalizacj#! innych potencjalnych przedsi#wzi#% zwi&zanych z tworzeniem
miejsc rekreacji wodnej:
W granicach zlewni Liwy, nad:
Jeziorem Brachlewo w Brachlewie (gm. Kwidzyn, nr karty 158),
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Jeziorem Orkusz w Orkuszu (gm. Prabuty, nr karty 176),
Jeziorem!Dzierzgo"!w!Rodowie!Ma'ym!(gm.!Prabuty,!nr!karty!175),
Jeziorem!Dzierzgo"!w!Julianowie!(gm.!Prabuty,!nr!karty!174).
W granicach systemu rzecznego Wis'y!i!Delty!Wis'y, nad:
Jeziorem Godziszewskim w Godziszewie (gm. Skarszewy, nr karty 182),
Jeziorem Godziszewskim w Godziszewie (gm. Skarszewy, nr karty 35 KS),
Jeziorem Rokickim w Lubiszewie Tczewskim (gm. Tczew, nr karty 223).
Jeziorem!Kukskie!w!Moranach!(gm.!Dzierzgo",!nr!karty!149),
Jeziorem!Sarnówek!w!Rozajnach!Ma'ych!(gm.!Gardeja,!nr!karty!308),
Jeziorem!Kamie"!w!Gardei!(gm.!Gardeja,!nr!karty!208),
Jeziorem!Klasztornym!w!Mi#dzylesiu!(gm.!Gardeja,!nr!karty!150),
Jeziorem!Pó'wie*!w!Pó'wsi!(gm.!Gniew,!nr!karty!152),
Jeziorem!Pieni&+kowo!w!Pieni&+kowie!(gm.!Gniew,!nr!karty!151),
Jeziorem Rakowieckim w m. Rakowiec (gm. Gniew, nr karty 153),
Jeziorem!Zdu"skim!w!Zdunach!(gm.!Starogard!Gda"ski,!nr!karty!187,
Jeziorem!Zdu"skim!w!Zdunach!(gm.!Starogard!Gda"ski,!nr!karty!31!KS,
Jeziorem Damaszka w m. Turze (gm. Tczew, nr karty 202b),
Jeziorem!Zdu"skim!w!Polesiu!(gm.!Tczew, nr karty 190).
W granicach systemu rzek Przymorza, nad:
Jeziorem Zawiad w Bieszkowicach (gm. Wejherowo, nr karty 200),
przejd ! do! planszy! Postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub doposa$enie istniejcych miejsc
wykorzystywanych do kpieli.
Stan wyposa!enia proponowanych lokalizacji kpielisk
Wskazane!lokalizacje!proponowanych!k&pielisk!s&!ju+!u+ytkowane!przez!okolicznych!mieszka"ców!oraz!
turystów.!Wi#kszo*%!posiada dobre!zej*cie!do!wody!w!formie!pla+y,!a!tak+e!pomost.!Na terenie!oko'o!
25% wyznaczono!równie+!stref#!w!wodzie.!Okazjonalnie!pojawiaj&!si#!kosze!na!*mieci,!wiaty,!wydzielone!
miejsca!do!k&pieli!dla!dzieci!oraz!miejsca!na!pla+y!dla!dzieci,!strefy!do!rekreacji!i!sportu,!a!tak+e!mo+liwo*%!
cumowania! sprz#tu! wodnego.! Mimo! to! wszystkie! wskazane! miejsca! wykazuj&! pewne! braki!
w wyposa+eniu.! Cz#*%! z! nich! nie! jest! w! +aden! sposób! przystosowana! do! pe'nienia! roli! k&pieliska,!
posiadaj&c! m.in.! strome! zej*cie! do! wody! oraz! poro*ni#te! brzegi.! Dodatkowym! problemem! jest! brak!
znajduj&cych!si#!w!pobli+u!wydzielonych miejsc parkingowych czy te+ innych!elementów!infrastruktury.
Braki w infrastrukturze proponowanych kpielisk
W! ramach! przygotowania! wskazanych! miejsc! do! pe'nienia! roli! k&pielisk! lub! miejsc! okazjonalnie!
wykorzystywanych!do!k&pieli!zaleca!si#,!zale+nie!od!lokalizacji,!przeprowadzenie!nast#puj&cych!prac:!
bagrowanie!strefy!przybrze+nej!w!obr#bie!k&pieliska,!
utwardzenie!strefy!pomi#dzy!drog&!gruntow&!a!lustrem!wody,!
nawiezienie i rozplantowanie piasku,
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monta+!pomostu!drewnianego!lub!stalowo-drewnianego,
wyznaczenie!stref!w!wodzie,!tak+e!dla!dzieci,!celem!poprawy!bezpiecze"stwa!u+ytkowników,
monta+!elementów!ma'ej!architektury!('aweczek,!wiat,!*mietników),
budowa toalet, przebieralni,
budynku socjalno-magazynowego! dla! obs'ugi! k&pieliska! (je*li! ma! mie%! charakter! k&pieliska!
statutowego).

262

5. TURYSTYCZNY TRANSPORT WODNY
Ogólna charakterystyka transportu wodnego w regionie
Formy!turystyki!wodnej!na!drogach!i!szlakach!wodnych!zwi&zane!s&!z!wykorzystaniem!ró+nego!rodzaju!
taboru! p'ywaj&cego,! a! mianowicie: statków! +eglugi! pasa+erskiej,! wodolotów,! tramwajów! wodnych,!
jachtów,!barek!osobowych,!'odzi!+aglowych,!kajaków,!'odzi!wios'owych!itp.
Ze! wzgl#du! na! sposób! wykorzystania! taboru! p'ywaj&cego! u+ytkowanego! do! celów! turystycznego!
transportu!pasa+erskiego,!mo+emy!mówi%!o!kilku!typach!podró+y!statkiem,!podczas!których!turysta!jest!
wy'&cznie!pasa+erem.!Dziel&!si#!one!na:!
promowe przewozy turystów  polegaj&ce! na! wykorzystaniu! *rodków! transportu! wodnego!
w po'&czeniu!z!innymi!rodzajami!transportu!drogowego!i!kolejowego,
mini-rejsy!wewn&trzportowe!lub!mi#dzyportowe! trwaj&ce!do!kilku!godzin,
promowe przewozy pasa$ersko-samochodowe - podró+e! na! promach! pasa+ersko-samochodowych,
w których!prom!umo+liwia!tury*cie!przerwanie!podró+y!i!odbycie!dalszej!wycieczki!np. samochodem.
rejsy inclusive  rejsy! pasa+erskich! statków! linowych, turysta! korzysta! ze! wszystkich! us'ug!
*wiadczonych! na! statku, w! portach! po*rednich! s&! oferowane! wycieczki! krajoznawcze,! cz#sto!
kilkudniowy!pobyt!na!l&dzie.!
W!województwie!pomorskim!mo+na!w zasadzie!mówi%!o!dwóch!pierwszych!typach,!przy!czym!pierwszy!
ma!w!zasadzie!wymiar!teoretyczny,!gdy+!ma'o!który!turysta!jad&cy!na!Pó'wysep!Helski!z!g'#bi!regionu,
czy! kraju,! rozwa+a! dojazd! na! sam! Pó'wysep! z! Trójmiasta! transportem! morskim.! W! zasadzie! dominuj&!
wi#c!mini-rejsy!wewn&trzportowe!i!mi#dzyportowe.!Ze!wzgl#du!na!zasi#g!podró+y!transportem!wodnym!
w! województwie! mo+na! mówi%! o! +egludze! przybrze+nej! (rejsy! ponadlokalne)! i! tramwajach! wodnych!
(rejsy lokalne).
Zgodnie!z! ustaw&!z!dnia!18!sierpnia! 2011!r.! o bezpiecze"stwie morskim (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 680)
pasa+erskiej!+egludze!krajowej! nale+y!przez!to!rozumie%!+eglug#!na!wodach!morskich!uprawian&!przez!
statki!pasa+erskie!pomi#dzy!portami!morskimi!Rzeczypospolitej!Polskiej.!Definicja!ta!oznacza,!+e!ka+da
+egluga!krajowa!jest!de!facto!+eglug&!przybrze+n&.!
$egluga przybrze!na
Wed'ug! GUS223 +egluga! przybrze+na! w! województwie! pomorskim dysponowa'a! w! 2018! roku 35
statkami!wycieczkowymi.!Jest!to!stosunkowo!wiekowa!flota.!W!2018!roku!*redni!wiek!statków!wynosi'!
43,4 lata. Statki! te! w! 2018! roku! dysponowa'y! 5.653! miejscami! pasa+erskimi.! Przewozy! pasa+erów!
statkami!pasa+erskimi!morskiej!przybrze+nej!floty transportowej!w!2018!roku!wynosi'y 902,9!tys.!osób,
natomiast w 2015! roku! statki! te! przewioz'y! 665,2! tys.! pasa+erów.! Jednak! mimo! zwi#kszenia! liczby!
statków!w!2010!roku!zanotowano!spadek!liczby!pasa+erów!o!10-.
Najwikszym krajowym przewonikiem w egludze przybrzenej jest !egluga Gda"ska. S# to rejsy
g%ównie po Zatoce Gda"skiej i Zalewie Wi&lanym. !egluga dysponuje bogat# flot# pasaersk#, na któr#
sk%adaj# si:
4 katamarany wyposaone w restauracj i snack-bary o %#cznej jednorazowej zdolno&ci przewozowej
wynosz#cej 450 osób kady,
10 statków pasaerskich o zdolno&ci przewozowej od 40 do 275 osób.
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Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2019 r. (2019), GUS, Warszawa.
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!egluga Gda"ska obs%uguje nastpuj#ce trasy:
Gda"sk  Hel (czas ok. 2 godziny),
Gda"sk - Sopot (czas ok. 1 godzina),
Gdynia - Hel (czas ok. 1 godzina),
Sopot - Hel (czas ok. 1,5 godziny),
Gdynia - Jastarnia (czas ok. 1,5 godziny),
Krynica Morska - Frombork (czas ok. 1,5 godziny).
W województwie pomorskim egluga przybrzena rozwija si równie w innych portach nad polskim
Ba%tykiem. Oferowane s# róne produkty turystyczne, m.in. rejsy wycieczkowe, rejsy wdkarskie (Ustka,
'eba), rejsy po%#czone z nurkowaniem ('eba, Hel), rejsy galeonem (Ustka, 'eba, Sopot, Gda"sk), czy rejsy
widokowe na foki - *wibno i Mikoszewo, wewn#trz portowe w Gdyni i Gda"sku oraz zalewowe wokó%
portu w K#tach Rybackich i Krynicy Morskiej.
Tramwaje wodne
Tramwaj wodny to ma%y statek &ródl#dowy lub portowy pe%ni#cy rol przewozow# miejscowej ludno&ci
na sta%ej trasie midzy sta%ymi przystankami. Stanowi# one uzupe%nienie tramwaju szynowego
w przewozach ludno&ci w duych miastach, takich jak: Gda"sk, Gdynia, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz,
Wroc%aw. Trasy tramwaju wodnego s# czsto zmieniane, a g%ównie skracane, a nawet odwo%ywane, gdy
w duej mierze jest to uzalenione od stanu wody w rzekach.
Nieco inn# rol tramwaj wodny pe%ni w Gda"sku. P%ywa on po Mot%awie i Martwej Wi&le (w sezonie
2021 rejsy zosta%y zawieszone) oraz po porcie gdy"skim i niew#tpliwie stanowi atrakcj turystyczn#.
Tramwaje wodne obs%uguj# trasy:
w Gda"sku:
§

linia F5 p%ywa od !abiego Kruku przez m.in. Targ Rybny, nabrzee Zboowe, Twierdz Wis%ouj&cie
i Westerplatte do przystanku Nowy Port Latarnia Morska (czas ok. 1 godzina i 40 minut),

§

linia F6 p%ywa od Targu Rybnego do Narodowego Centrum !eglarstwa w Górkach
Zachodnich (czas ok. 1 godzina i 20 minut),

w Gdyni:
§

zwiedzanie gdy"skiego portu na trasie: Skwer Ko&ciuszki przez Stoczni Marynarki
Wojennej, Ba%tycki Terminal Kontenerowy i Nabrzeu Francuskim i z powrotem Skwer
Ko&ciuszki (czas ok. 1 godzina).

Tabor pywajcy
Niestety, wikszo&+ floty eglugi przybrzenej i tramwajów wodnych jest w z%ym stanie technicznym,
nieatrakcyjna wizualnie i o przestarza%ej technologii. Ich eksploatacja jest droga w utrzymaniu, a przez to
koszt biletu jest znaczny. Brakuje równie jednostek zabytkowych, które mog%yby stanowi+ dodatkow#
atrakcj. W obrbie Trójmiasta du# popularno&ci# ciesz# si jednostki stylizowane na galeony. Czsto
prowadzona jest na nich dodatkowo prosta gastronomia, co umila nie tylko podró, ale eliminuje te kolejny
problem w eksploatacji tych jednostek wodnych. W okresie zimowym, gdy ruch turystyczny zamiera,
stylizowane galeony zarabiaj# na siebie jako lokale gastronomiczne o do&+ niesztampowym klimacie.
Zapewnienie podstawowych us%ug na pok%adzie jednostki (sanitariaty, gastronomia) umoliwia równie
pokonywanie rejsów na d%uszych odcinkach, bez konieczno&ci zapewnienia podrónym postojów na
l#dzie.
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Istniejca infrastruktura transportu pasa!erskiego
Przysta" pasaerska przy D%ugim Pobrzeu (m. Gda"sk),
Przysta" !eglugi Pasaerskiej przy Targu Rybnym (m. Gda"sk),
Przysta" eglarsko-pasaerska przy Zamku w Malborku (m. Malbork)-,
Przysta" pasaersko-eglarska w Rybinie (gm. Stegna)-,
Przysta" pasaersko-eglarska (Bulwar Nadwi&la"ski) w Tczewie (m. Tczew)**,
Przysta" eglarsko-pasaerska w Helu (m. Hel),
Przysta" eglarsko-pasaerska w Jastarni (m. Jastarnia),
Przysta" pasaerska na Skwerze Ko&ciuszki w Gdyni (m. Gdynia),
Przysta" pasaerska przy Marinie Sopot (m. Sopot),
Przysta" pasaerska w Krynicy Morskiej (m. Krynica Morska),
Przysta" pasaerska w Porcie Morskim Ustka (m. Ustka).
Inwestycje (-) zosta%y zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (O& priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku midzynarodowym, w ramach dzia%ania 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym) w ramach Projektu Ptla uawska 
rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Inwestycje (**) zostay zrealizowane w ramach Programu INTERREG Polska -Litwa.
Postulowane lokalizacje nowych lub rozbudowy istniejcych obiektów obsugi transportu
pasaerskiego
Postulowane lokalizacje nowych lub rozbudowa istniejcych miejsc obs!ugi transportu pasaerskiego
wi"za% si& musz" z potencjaln" nowa oferta w zakresie organizacji turystycznych przewozów
pasaerskich w województwie. Wzrost zamono'ci spoecze(stwa, rosn"ca z ni" mobilno'%
i zapotrzebowanie na turystyk& mog" by% w duym stopniu zaspokajane przez pasaersk" eglug&
krajow", która w polskich warunkach nie jest zjawiskiem nowym, jednak wspóczesna oferta w tym
zakresie wymaga nowych form oraz kompleksowo'ci usugi w dostosowaniu do odbiorców. Proces
przemieszczania 'rodkiem transportu moe by% postrzegany sam w sobie jako produkt turystyczny, a nie
tylko 'rodek transportu prowadz"cy do jakiego' celu. Atrakcyjno'% pomorskich 'ródl"dowych dróg
wodnych wzmacnia zarówno moliwo'% po"czenia ich oferty z ofert" eglugi przybrzenej, jak równie
znacznymi zasobami i walorami przyrodniczymi *+uaw i delty Wisy, Zalewu Wi'lanego i wybrzea),
kulturowymi *historyczne miasta i zabytkowe budowle hydrotechniczne, takie jak: kanay eglugowe,
mosty, 'luzy, pochylnie) i krajobrazowymi.
Maj"c na wzgl&dzie potrzeb& zbudowania atrakcyjnej i zrónicowanej oferty naley stworzy% na obszarze
województwa sie% infrastruktury turystycznej w formie przystani eglugi przybrzenej i 'ródl"dowej,
stanowi"cej podstaw& do okre'lenia oferty po"cze( turystycznych. Tworz" j":
- Przysta( eglugi pasaerskiej w Gniewie *gm. Gniew, nr karty 1000),
- Przysta( eglugi pasaerskiej w Korzeniewie *gm. Kwidzyn, nr karty 1001),
- Przysta( eglugi pasaerskiej w Biaej Górze *gm. Sztum, nr karty 1002),
- Przysta( eglugi pasaerskiej Gda(ska Gowa (gm. Stegna, nr karty 1003),
- Przysta( eglugi pasaerskiej w Pucku *m. Puck, nr karty 1004).
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Rekomendowane inne dziaania na rzece suce rozwojowi transportu pasaerskiego
wymiana floty pasaerskiej obsuguj"cej po"czenia mi&dzy Trójmiastem a portami na Pówyspie
Helskim na zeroemisyjn", zasilan" paliwami alternatywnymi,
modernizacja istniej"cej sieci przystani:
§

pasaerskiej w Helu *m. Hel, nr karty 219),

§

eglarsko-pasaerskiej w Jastarni (m. Jastarnia, nr karty 131),

§

pasaerskiej przy Dugim Pobrzeu *m. Gda(sk, nr karty 1092),

§

pasaerskiej przy Targu Rybnym *m. Gda(sk, nr karty 139).

podj&cie wnikliwiej analizy dotycz"cej opacalno'ci uruchomienia po"cze( pasaersk" eglug"
krajow" mi&dzy miastami Trójmiasta a portami Pówyspu Helskiego i Zatoki Puckiej *Hel, Jastarnia
i Puck) oraz kluczowymi przystaniami w Dolinie Dolnej Wisy i +uaw Wi'lanych *Gniew, Korzeniewo,
Malbork, Rybina, Tczew) oraz nad Zalewem Wi'lanym *Krynica Morska i porty nadzalewowe
w województwie warmi(sko-mazurskim),
uwzgl&dnienie nowych uwarunkowa( rozwojowych dla rozwoju eglarstwa i pasaerskiej eglugi
krajowej wynikaj"cych z realizacji inwestycji centralnej  Budowa kanau eglownego "cz"cego
Zalew Wi'lany z Zatoka Gda(sk",
proponuje si& rozwaenie nast&puj"cych po"cze( sezonow" pasaersk" eglug" krajow":
§

Gda(sk  Rybina  *Elbl"g),

§

Gda(sk  Sopot  Hel,

§

Gdynia  Zalew Wi'lany  Malbork,

§

Gda(sk  Tczew  Biaa Góra  Malbork,

§

Gda(ska  Przegalina  Tczew - Gniew  Korzeniewo,

§

Gdynia  Zalew Wi'lany - Krynica Morska  (Tolkmicko),

§

Gdynia  Zalew Wi'lany  Malbork,

§

Puck - Hel  Zalew Wi'lany  Malbork

§

Malbork  Gniew - Kwidzyn,

§

Tczew  Hel.

Stworzenie nowej, atrakcyjnej formy sezonowej pasaerskiej eglugi krajowej umoliwi turystom
bezproblemowe i przyjemne przemieszczanie si& do i z danej miejscowo'ci.
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6. POZOSTA!E PROPOZYCJE PUNKTOWE W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ
W ramach identyfikacji potrzeb rozwoju turystyki wodnej w województwie zgoszone zostay take inne
propozycje odnosz"ce si& do akwenów nie powi"zanych bezpo'rednio z system szlaków kajakowych
i dróg wodnych w regionie.
Tab. 128. Plany rozwoju turystyki wodnej na innych akwenach
Nazwa zbiornika

Typ dziaa%

Dziaania

Kanay i udronienia
szlaków

 prace zwi!zane z poszerzeniem i pog"bieniem kanau !cz!cego
Jez. Bobi"ciskim Wielkie z Jez. Bobi"ciskim Maym,

Jez. Bobi"ciskie Wielkie,

 stworzenie przystani dla kajaków i odzi (Jez. Choczewskie),

Stanice wodne,
przystanie jachtowe,
mariny i pomosty
cumownicze,

Jez. Choczewskie, Jez.
 budowa nowego pomostu do cumowania odzi oraz budowa slipu w Lubowidzkie, Jez. Mausz,
Jez. Raduskie Dolne, Jez.
Przystani %eglarskiej w Lubowidzu (Jez. Lubowidzkie),
Sarbsko, Jez. Wielewskie,
 budowa pomostów, hangarów, zaplecza socjalno-sanitarnego (Jez.
Jez. Zajezierskie, Jez.
Mausz),
Barlewickie, Jez. Ostrowite,
 budowa infrastruktury wodnej, w tym pomostu przy play w Wielu
(Jez. Wielewskie),
 budowa slipu (Jez. Barlewickie),
 budowa przystani przy zamku (Jez. Zajezierskie),
 modernizacja, rozbudowa stanicy wodnej w Ostrowitem (Jez.
Ostrowite),
 poprawa infrastruktury wodnej:
Choczewskie),

renowacja pomostów

(Jez.

 budowa molo (Jez. Barlewickie),
Pomosty, mola i inne
obiekty turystyki
wodnej

 budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu poprzez
wyposaenie w elementy maej architektury (Jez. Kamieniczno),

Jez. Choczewskie, Jez.
Gardno, Jez. Lednik, Jez.
Ostrowite, Jez. Wielkie, Jez.
%ychce, Jez. Barlewickie,

 utrzymanie (remonty i naprawy) powstaej nad jeziorem
infrastruktury turystycznej, w tym remont pomostu (Jez. Lednik),
 budowa nadwodnej promenady w miejscowoci Miechucino (Jez.
Wielkie),
 rozbudowa infrastruktury turystycznej (Jez. %ychce),

Infrastruktura
pasaerska

 rozwój infrastruktury do organizacji rejsów statkiem (Jez. Ka"bie),

Jez. Ka"bie,

Wypoyczalnia
sprztu wodnego

 rozwój infrastruktury wypoyczalni sprz"tu wodnego (Jez. Ka"bie),

Jez. Ka"bie,

Infrastruktura
w"dkarska

 budowa pomostów w"dkarskich (Jez. Barlewickie),

Jez. Barlewickie, Jez.
Trzebiatkowskie Wielkie,

Infrastruktura innych
sportów wodnych

 utworzenie toru do nauki pywania na nartach wodnych (Jez.
Zajezierskie).

 budowa chaty rybackiej (Jez. Trzebiatkowskie Wielkie),

Jez. Zajezierskie,

ródo: Opracowanie wasne na podstawie wyników ankiety Turystyka wodna  Stan  Plany - Perspektywy  cz!"#I# akweny.
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7. KONCEPCJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
7.1. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest narzdziem o charakterze strategicznym. Z jednej strony bazuje na informacjach
zdobytych w trakcie procesu diagnostycznego. W wypadku niniejszej Koncepcji opracowania dotyczy to:
zinwentaryzowania potencjau caego regionu w zakresie turystyki wodnej,
uwarunkowa" zewntrznych rozwoju turystyki wodnej w województwie,
projektów i inwestycji na rzecz rozwoju turystyki wodnej,
wniosków ze spotka" z bran#% turystyczn% oraz samorz%dami gmin, le#%cych na obszarze realizacji
przedsiwzi& strategicznych województwa pomorskiego lub zebranych w ramach ankiety
prowadzonej w ramach realizacji.
Z drugiej strony analiza SWOT, po odpowiednim zagregowaniu informacji, stanowi punkt wyj'cia, swego
rodzaju wytyczne, do okre'lenia w!a'ciwego zakresu projektowanych przedsiwzi& strategicznych
w zakresie rozwoju turystyki wodnej w perspektywie roku 2030.
Tab. 129. Mocne i sabe strony oraz szanse i zagroenia turystyki wodnej.

MOCNE STRONY

S#ABE STRONY

- po!o#enie nadmorskie i w obszarze pojeziernym
u uj'cia najwikszej polskiej rzeki - Wis!y,

- krótki sezon turystyczny, atrakcyjny dla rozwoju
oferty zwi%zanej z wod%,

- po!o#enie na szlaku europejskich dróg wodnych
E40, E60 i E70,

- niedostatki w kompleksowym zagospodarowaniu
szlaków #eglarskich i kajakowych, czy tez szerzej dla
potrzeb turystyki i rekreacji wodnej,

- wystpowanie atrakcyjnych turystycznie jezior
(du#e powierzchnie, znaczna g!boko'&, dobra
dostpno'& znacznej cz'ci brzegów jezior,
bogactwo ryb),

- uci%#liwo'& niektórych szlaków wynikaj%ca
z zarastania ro'linno'ci% wodn% oraz niskiego
poziomu wody szczególnie w okresie letnim,

- liczne rzeki w tym o charakterze górskim, zaliczane
do najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych
w Polsce, umo#liwiaj%ce organizacj sp!ywów
kajakowych,

- niewystarczaj%ce wykorzystanie turystyczne
szlaków wodnych lub potencja!u ich rozwoju
w innych ni# *u!awy i strefa przybrze#na Ba!tyku
obszarach regionu,

- poprawiaj%cy si w ostatnich latach stan jednolitych
cz'ci wód powierzchniowych dziki licznym
inwestycjom w rozwój systemów odprowadzania
i oczyszczania 'cieków komunalnych,

- niewykorzystany potencja! dla rozwoju oferty
#eglugi pasa#erskiej na obszarze rzek Delty Wis!y,
Zalewu Wi'lanego i Zatoki Gda"skiej, jako oferty
!%cz%cej turystyczne destynacje i atrakcje Pomorza,

- wystpowanie obszarów o wysokich walorach
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych
wzd!u# rzek i wokó! jezior,

- nierównomierny rozwój infrastruktury turystycznej
na szlakach wodnych w poszczególnych gminach,
- trwa!o'& materia!ów z których wykonane s%
elementy ma!ej architektury w przystaniach
kajakowych i polach biwakowych,

- podejmowane systemowe dzia!ania w zakresie
edukacji morskiej oraz rzecznej dzieci i m!odzie#y,
- ró#norodno'& form ochrony przyrody (parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura
2000),
- liczne dzia!ania samorz%dów zwi%zane z popraw%
estetyki miejscowo'ci po!o#onymi nad rzekami
i jeziorami (otwieranie si na rzeki i jeziora),

- ograniczona dostpno'& do urz%dze" infrastruktury
brzegowej od strony wody oraz ich miejscowe
przepe!nienie,
- nierównomierny dostp mieszka"ców do
zorganizowanych k%pielisk,
- w dalszym ci%gu niewystarczaj%cy poziom rozwoju
infrastruktury gospodarki wodno-'ciekowej
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- krzy#owanie si szlaków wodnych kajakowych
i #eglarskich z licznymi szlakami turystycznymi, oraz
w pobli#u atrakcji turystycznych,
- poprawiaj%ca si dostpno'& transportowa
zewntrzna i wewntrzna regionu zwikszaj%ca
jego atrakcyjno'& na krótkookresowe pobyty
turystyczne (weekendowe),

powoduj%cy miejscowe obni#one parametry
jako'ciowe wód p!yn%cych i stoj%cych,
- niedostateczna koordynacja dzia!a" pomidzy
poszczególnymi podmiotami gospodarki
turystycznej oraz w!adzami samorz%dowymi,
- s!aby system informacji i promocji turystycznej
dotycz%cej turystyki wodnej,

- stosunkowo bogata oferta imprez i wydarze"
kulturalnych, sportowych i turystycznych
o tematyce wodnej organizowanych
w miejscowo'ciach po!o#onych nad akwenami,
- tradycje #eglugi morskiej i 'ródl%dowej oraz

kajakarstwa w regionie,
- do'wiadczenia jst w realizacji sieciowych
produktów turystycznych opartych o zasoby
i walory wodne,
- istniej%ca sie& portów, przystani i pomostów
cumowniczych, zrealizowana m.in. w ramach
Projektu Ptla *u!awska  rozwój turystyki
wodnej. Etap I,
- istniej%ca infrastruktura szlaków kajakowych
zrealizowana m.in. w ramach Projektu Pomorskich
Szlaków Kajakowych,
- szeroka oferta wypo#yczalni i operatów
kajakowych,
- istniej%ca gsta sie& k%pielisk strze#onych
zlokalizowanych w strefie przybrze#nej Ba!tyku.

SZANSE

$AGRO$ENIA

- rozwój dróg wodnych E40 i E70,
- rozwój nowych szlaków #eglarskich, jako
markowych regionalnych produktów turystycznych,
- rozwój pasa#erskiej #eglugi turystycznej na wodach
morskich, w tym Zatoki Gda"skiej i Zalewu
Wi'lanego, a tak#e na rzekach Delty Wis!y i innych
akwenach 'ródl%dowych,
- rozwój bazy infrastruktury kajakowej, w tym
uzupe!nienie oferty na rzekach o najwikszym
potencjale dla rozwoju turystyki kajakowej,

- konkurencja ze strony obszarów turystycznych
po!o#onych w strefie pojeziernej, w szczególno'ci
na Pojezierzu Mazurskim,
- konkurencja ze strony obszarów nadmorskich
zarówno krajowych, jak i z basenu Morza
+ródziemnego,
- zmiany klimatyczne powoduj%ce okresowe niskie
poziomy wody w niektórych rzekach,
- postpuj%ca eutrofizacja ekosystemów wodnych
zwi%zana ze sp!ywem zanieczyszcze" z pól,

- rozwój k%pielisk i kompleksów rekreacyjnych
wykorzystuj%cych potencja! jezior w ca!ym
regionie,

- zahamowanie dzia!a" inwestycyjnych w zakresie
rozwoju systemów odprowadzania i oczyszczania
'cieków komunalnych,

- rosn%ce zainteresowanie aktywnymi formami
wypoczynku oraz poszukiwanie nowych atrakcji
turystycznych na rynkach europejskich,

- degradacja 'rodowiska poprzez u#ytkowanie
turystyczne niezagospodarowanych stref
brzegowych jezior (dzikie pla#e i k%pieliska),

- zat!oczenie rejonów nadmorskich stwarzaj%ce
szanse na zainteresowanie innymi obszarami
turystycznymi regionu,

- kryzys finansów publicznych w Polsce (ograniczenie
'rodków z bud#etu pa"stwa i jednostek samorz%du
terytorialnego na rozwój infrastruktury turystyki),
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- fundusze UE na rozwój infrastruktury turystycznej,
- upowszechnianie wiedzy w zakresie bezpiecznych
i aktywnych form uprawiania turystyki i rekreacji
wodnej oraz tradycjach morskich i wodnych
regionu,

- brak mo#liwo'ci wspó!finansowania rozwoju
infrastruktury turystyki wodnej z funduszy UE.

- zaanga#owanie samorz%du województwa w
koordynacje inwestycji zwi%zanych z turystyk%
wodn%,
- poprawa czysto'ci wód powierzchniowych przez
inwestycje w rozwój infrastruktury gospodarki
wodno-'ciekowej.

Przeprowadzona analiza SWOT wykaza!a, #e w potencjale wewntrznym analizowanego obszaru
wystpuje przewaga mocnych stron nad stronami s!abymi. Nale#y jednak podkre'li&, #e niektóre s!abe
strony przy podjciu odpowiednich dzia!a", szczególnie inwestycyjnych, mog% sta& si silnymi stronami
tego obszaru. Do tego przyczyni& si mo#e tak#e wykorzystanie mocnych stron i szans, a tak#e
ograniczenie zagro#e". Nale#y tak#e bra& pod uwag to, #e niektóre s!abe strony i zagro#enia bd%
wystpowa& w przez d!u#szy czas.
7.2. Ukierunkowanie tematyczne i terytorialne w zakresie rozwoju turystyki wodnej
Województwo pomorskie, podobnie jak wiele innych regionów, podlega ci%g!ym procesom transformacji,
zarówno funkcjonalnym jak i przestrzennym. Szczególnym obszarem tej transformacji s% tereny
nadwodne zarówno nadmorskie i 'ródl%dowe, bardzo wa#ne dla to#samo'ci wielu pomorskich miast oraz
morskiego i pojeziernego charakteru regionu. Coraz powszechniejsze staj% si systemowe dzia!ania
w zakresie kszta!towania przestrzeni tzw. waterfrontów po!o#onych w pobli#u naturalnych zbiorników
wodnych  nad morzem, rzek% czy jeziorem. Do tego dochodzi otwieranie si mniejszych miejscowo'ci
na wod i obszary nadwodne, zw!aszcza rzeki, kana!y i jeziora. Towarzyszy temu nie tylko estetyzacja
przestrzeni i terenów zielonych po!o#onych nad wod%, ale tak#e tworzenie warunków dla rozwoju
rekreacji i turystyki, opartej na tych zasobach i walorach wody. Rozwój funkcji turystycznych opartych
o wod niew%tpliwie przyczyni si do wzmocnienia wizerunku miejscowo'ci oraz ich ró#norodno'ci
fizjonomicznej. St%d, równie wa#nym zadaniem staje si rozwój terenów nadwodnych - waterfrontów,
przy racjonalnym wykorzystaniu walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Dobrze
urz%dzony i funkcjonalny waterfront traktowany jest czsto jako cz'& kreacji pozytywnego wizerunku
w'ród mieszka"ców i turystów.
Jednym z celów operacyjnych (1.4.) rozwoju województwa pomorskiego okre'lonym w Strategii Rozwoju
Województwa# Pomorskiego# 2020 jest unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Cel ten zosta!
sformu!owany w oparciu o wybór strategiczny wskazuj%cy na potrzeb kszta!towania produktów
i pakietów turystycznych chrakteryzuj%cych si sieciowo'ci%, kompleksowo'ci%, rozpoznawalno'ci% oraz
oparciem o walory naturalne i kulturowe regionu.
W cel ten idealnie wpisuj% si dzia!ania zwi%zane z kszta!towaniem regionalnych lub ponadregionalnych
produktów turystycznych opartych o zasoby wodne województwa pomorskiego. Zrównowa#one
wykorzystanie zasobów województwa bdzie realizowane w szczególno'ci poprzez zwikszanie
konkurencyjno'ci oferty turystycznej. Wymaga to jednak szeregu dzia!a" zarówno na polu inwestycji
w zakresie budowy, rozbudowy infrastruktury turystyki wodnej, ale równie# infrastruktury s!u#%cej
ochronie wód (kanalizacja sanitarna i oczyszczalnie 'cieków) oraz dzia!a" regulacyjnych s!u#%cych
ochronie zasobów i walorów przyrodniczych. Ten drugi zakres dzia!a" wymaga jednak osobnych
rozwi%za", które wykraczaj% poza zakres niniejszego opracowania.
Zasadniczym wyzwaniem w zakresie rozwoju infrastruktury turystyki wodnej jest kontynuacja
dotychczasowych inicjatyw Samorz%du Województwa Pomorskiego zwi%zanych z rozwojem #eglarstwa
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w obszarze uaw Wilanych i Zatoki Gda!skiej, ale tak"e uzupenienie infrastruktury su"#cej rozwojowi
szlaków kajakowych. Oczywistym si% staje tak"e potrzeba ukierunkowania wsparcia na inne obszary,
których zasoby wodne stanowi# o dalszych mo"liwociach rozwoju infrastruktury turystyki wodnej.
Generuje to potrzeb% wskazania ponadlokalnych destynacji turystyki wodnej, a co za tym idzie
zacienienia wspópracy z JST w celu rozwoju regionalnych i ponadregionalnych produktów
turystycznych dedykowanych turystyce wodnej. Istotnym uwarunkowaniem terytorialnego
ukierunkowania interwencji s# zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
2030, w tym w szczególnoci odnosz#ce si% do obszarów funkcjonalnych.
Wród kluczowych dla rozwoju turystyki wodnej obszarów funkcjonalnych (Ryc. 20.) wskaza& nale"y:
obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej:
§

Strefa Przybrzena, jako obszar funkcjonalny ponadregionalny: poo"ony na terenie trzech
województw: pomorskiego, warmi!sko-mazurskiego i zachodniopomorskiego,

§

u!awy, jako obszar funkcjonalny ponadregionalny, poo"ony na terenie dwóch
województw: pomorskiego i warmi!sko-mazurskiego,

obszary funkcjonalne o szczególnych walorach przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych, jako
obszary ksztatowania potencjau rozwojowego, do których nale"# tak"e okrelone powy"ej obszary
funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej: Strefa Przybrze"na i uawy, a tak"e:
§

"wiatowy# Rezerwat# Biosfery# Bory# Tucholskie, poo"ony na terenie dwóch województw:
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego,

§

Kaszubski Park Krajobrazowy wraz z otulin# - Kó!ko#Radu$skie.
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Ryc. 20. Obszary funkcjonalne

!ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego.

7.3. Regionalne produkty turystyczne
Pod wzgl%dem warunków naturalnych region dysponuje du"ymi zasobami do rozwoju formy turystyki
kajakowej i "eglarskiej, ale pene wykorzystanie tych zasobów wymaga podj%cia szeregu dalszych dziaa!,
gównie w zakresie zagospodarowania turystycznego wód i ich otoczenia. Zgodnie z zao"eniami
niniejszej Koncepcji, zakres inwentaryzacji realizowanych i przygotowywanych projektów oraz inwestycji
w zakresie turystyki wodnej obejmowa& powinien w szczególnoci: infrastruktur% dla "eglarzy i kajakarzy
oraz ewentualnie innych segmentów turystyki wodnej.
Wymienione rodzaje projektów mo"na uj#& w trzech nast%puj#cych kategoriach:
projekty i inwestycje na rzecz budowy i/lub modernizacji infrastruktury, w tym infrastruktury dla
turystyki wodnej:
§

porty i przystanie jachtowe,

§

przystanie i stanice kajakowe,
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§

pomosty (stae i pywaj#ce), niezale"ne od przystani jachtowych i kajakowych,

§

zagospodarowanie pla" i k#pielisk,

§

zagospodarowanie terenów wzdu" rzek i wokó jezior,

§

miejsca postojowe i biwakowe na szlakach kajakowych,

§

organizacja przenosek na szlakach kajakowych,

§

mosty zwodzone,

§

urz#dzenia hydrotechniczne (np. luzy) oraz prace hydrotechniczne,

projekty uzupeniaj#ce, dotycz#ce produktu turystyki wodnej:
§

przygotowywanie i znakowanie szlaków wodnych,

§

utrzymywanie szlaków wodnych,

§

organizacja produktów turystyki wodnej  oferowanie pakietów.

projekty dotycz#ce marki i promocji:
§

koncepcje dotycz#ce marki turystycznej w zakresie turystyki wodnej,

§

kompleksowa informacja o walorach i potencjale dla turystyki wodnej,

§

kampanie i narz%dzia promocyjne.

W ramach niniejszej Koncepcji okrelono nast%puj#ce regionalne produkty turystyczne:
Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap 2, na które skadaj# si% rzeki województwa, które mimo
zrealizowanych inwestycji oraz inwestycji zdeterminowanych (podpisane umowy, a jeszcze nie
zrealizowane zadania) dla penej wysokiej jakoci produktów turystycznych wymagaj# uzupenienia
o dodatkowe miejsca obsugi turystów lub doposa"enia istniej#cych obiektów,
P%tla# u!awska#- etap 3, na które skadaj si rzeki uaw, które mimo zrealizowanych inwestycji oraz
inwestycji zdeterminowanych (podpisane umowy, a jeszcze nie zrealizowane zadania) dla penej
wysokiej jako!ci produktu turystycznego wymagaj uzupenienia o dodatkowe miejsca obsugi
turystów lub doposa"enia istniejcych obiektów,
Bezpieczne miejsca kpieli, na który skada# si bdzie sie# kpielisk statutowych oraz innych miejsc
wykorzystywanych do kpieli, które wymagaj standaryzacji, doposa"enia o brakujce elementy oraz
budowy kompleksowej infrastruktury,
Morze !agli, na który skada# si bdzie sie# portów jachtowych, marin i pomostów cumowniczych
nad otwartym morzem, Zatoka Gda%sk i Puck oraz Zalewem Wi!lanym,
Kraina Jezior Wdzydzkich, na który skada# si bdzie sie# portów jachtowych, marin i pomostów
cumowniczych poo"onych na jeziorami Wdzydzkimi,
Kraina Jezior Charzykowskich, na który skada# si bdzie sie# portów jachtowych, marin i pomostów
cumowniczych oraz infrastruktura mostów zwodzonych poo"onych nad jeziorami Charzykowskimi,
Kó"ko Radu#skie, na który skada# si bdzie sie# portów jachtowych, marin i pomostów
cumowniczych oraz infrastruktura mostów zwodzonych poo"onych na szlaku wodnym Raduni na
obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
!eglug po morzu i Pomorzu, na który skada# si bdzie sie# przystani "eglugi pasa"erskiej na wodach
Delty Wisy, Zatoki Gda%ski i Puckiej.
&cznie w ramach niniejszej Koncepcji w ramach produktów:
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kajakowego i "eglarskich zidentyfikowano 596 zada% na obiektach istniejcych, w tym dla 183
wskazano potrzeb rozbudowy lub doposa"enia oraz 82 zadania zwizane z nowymi lokalizacjami.
kpieliskowego 262 zada%,
"eglugi pasa"erskiej 9 zada%.
Odnoszc powy"ej zaproponowane produkty turystyczne do systemu realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2030 i projektowanych przedsiwzi# strategicznych w ramach Regionalnego
Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego wskazuje si
ich nastpujce przyporzdkowanie:
Pomorskie Szlaki Wodne:
§

Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap 2,

§

P!tla "u#awska - etap 3,

§

"eglug$ po morzu i Pomorzu,

Kurs na Ba"tyk:
§

Morze "agli,

§

"eglug$ po morzu i Pomorzu,

Pomorskie Kpieliska:
§

Bezpieczne miejsca k$pieli,

Pomorskie !agle na jeziorach:
§

Kraina Jezior Wdzydzkich,

§

Kraina Jezior Charzykowskich,

§

Kó#ko Radu%skie.
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8. PODSUMOWANIE
Z perspektywy ksztatowania oferty turystycznej, opartej na zasobach i walorach wodnych zarówno
morza, jezior i rzek województwo pomorskie poo!one jest w atrakcyjnym i konkurencyjnym Regionie
Polski. Potencja ten nie jest w peni wykorzystywany.
Zaproponowane produkty turystyki wodnej s" zaadresowane zarówno do turystów z regionu, jak i spoza
województwa. Dla osób spoza regionu podstawowe znaczenie b#d" miay w przyszo%ci produkty
!eglarskie oparte na strefie przybrze!nej morza oraz &uawach, a w nieco mniejszym stopniu
%ródl"dowych szlakach pojeziernych.
Dobrej jako%ci produkty turystyczne kajakowe zlokalizowane wzdu! wi#kszych rzek mog" liczy' na
popyt z rynku krajowego i regionalnego. Rozwini#ta infrastruktura k"pielisk b#dzie miaa znaczenie
zarówno dla turystów krajowych i regionalnych, ale jej rola b#dzie tak!e istotna dla spoeczno%ci
lokalnych.
Kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury turystycznej wodnej b#d" miay zarówno fundusze
europejskie, ale tak!e %rodki wasne samorz"dów terytorialnych. Kapita prywatny powinien anga!owa'
si# zawsze, zwaszcza tam, gdzie jest mo!liwo%' zbudowania oferty turystycznej zwi"zanej z baza
noclegow" i gastronomiczn".
Niemniej wa!nym dziaaniem maj"cym wpyw na ksztat rozwoju turystyki wodnej s" bie!"ce dziaania
edukacyjne i informacyjno-promocyjne.
Równie wa!nym wyzwaniem rozwoju turystyki wodnej jest identyfikacja interesariuszy i wypracowanie
skuteczniejszej formuy wspópracy sieciowej zarówno JST, jak równie! podmiotów gospodarczych,
organizacji pozarz"dowych i innych instytucji dziaaj"cych w bran!y turystyki wodnej.
Zrównowa!ony rozwój turystyki wodnej musi uwzgl#dni' nie tylko interesy turystów, ale tak!e
mieszka(ców gmin. Wspócze%nie ludzie nie wyruszaj" ju! w dalekie podró!e, by do%wiadczy' niezwykle
ró!norodnych mo!liwo%ci konsumpcji. Mieszka(cy coraz cz#%ciej zachowuj" si# jak tury%ci w swojej
wasnej gminie.
Rozwój turystyki i rekreacji wodnej wi"!e si# równie! ze sprzeczno%ciami interesów podmiotów
u!ytkuj"cych akweny. Na wi#kszych akwenach cz#st" przeszkod" dla kajakarzy czy !eglarzy pozostaj"
sieci rybackie, dlatego nale!y dba' o odpowiednie utrzymanie i oznakowanie szlaków wodnych. Dziaania
realizowane w zakresie turystyki wodnej powinny zapewni' utrzymanie aktualnego popytu
turystycznego wywoywanego przez powracaj"cych podró!nych, jak i przyci"gni#cie nowych turystów.
Przedstawienie osobom korzystaj"cym z akwenów atrakcyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego
mo!e wydu!y' ich pobyt oraz generowa' wi#ksze zyski dla bran!y i bud!etów JST.
Wyzwaniem jest rozbudowa oferty pobytowej o produkty niezale!ne od warunków atmosferycznych,
szczególnie istotnych w przypadku turystyki wodnej. Zaproponowane w niniejszej Koncepcji obszary
rozwoju turystyki wodnej, posiadaj" zasoby i walory, które umo!liwiaj" budowanie oferty turystycznej
niezale!nej od warunków atmosferycznych lub co najmniej daj" podstaw# do powi"zania rozwoju
turystyki wodnej (typowej dla sezonu wiosenno-letniego) z ofert" turystyki caorocznej.
Koncepcja rekomenduje uznanie 11 lokalizacji za strategiczne obszary rozwoju infrastruktury !eglarskiej,
których lokalizacje przedstawiono na planszy *przejd+ do planszy: Strategiczne obszary rozwoju
infrastruktury eglarskiej pod tzw. due mariny eglarskie - rezerwa. Nale!" do nich:
Wi%linka na odcinku wzdu! poudniowego brzegu Martwej Wisy w miejscowo%ci Wi%linka *ul.
Po(ska, ul. Brzegowa, ul. -"kowa, nr karty obszaru 1),
Górki Zachodnie wzdu! lewego brzegu Wisy /miaej od Neptun Jachtklub Morski w Gda(sku
Górkach Zachodnich do Narodowego Centrum &eglarstwa w Gda(sku (nr karty obszaru 2),
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Botnik obszar odnogi Martwej Wisy w kierunku Botnika (nr karty obszaru 3),
Gda(sk Przegalina zwi"zany z terenem portowym przy ul. Akwenowej i Swibnie(skiej w Gda(sku
/wibnie (nr karty obszaru 4),
Port Wojenny Hel zwi"zany z akwenem portowym przy ul. gen. Wadysawa Sikorskiego w Helu
(nr karty obszaru 5),
Jastarnia obejmuj"cy akwen bezpo%rednio s"siaduj"ce od strony wschodniej portu morskiego
w Jastarni (nr karty obszaru 6),
Puck obejmuj"cy wody akwenu mi#dzy portem rybackim w Pucku wraz z molo i portem jachtowym
i o%rodkiem szkolenia olimpijskiego O%rodka Sportu i Rekreacji w Pucku (nr karty obszaru 7),
Mosty - Rewa obejmuj"cy tereny zielone nad Zatok" Puck" *tzw. Nowa Holandia, nr karty obszaru 8),
Gdynia Basen I Prezydenta obejmuj"cy pónocn" cz#%' Basenu I Prezydenta na wschód od Mariny
Yacht Park przy tzw. pirsie Dalmoru (nr karty obszaru 9),
Gdynia Basen Jachtowy II obejmuj"cy akwen na wschód od Mariny Gdynia przy Skwerze Ko%ciuszki
(nr karty obszaru 10),
Gda(sk Brze+no obejmuj"cy akwen na zachód od falochronu zachodniego przy uj%ciu Wisy
Martwej (nr karty obszaru 11).
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WYKAZ ZA!"CZNIKÓW
Plansze
Akweny

System zlewni Brdy
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni Gwdy
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej
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System zlewni Liwy
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni +eby
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni +upawy
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie
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b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni Wis%y i delty Wis%y
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni Raduni
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej
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System zlewni Redy
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni S%upi
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni Wdy
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie
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b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni Wieprzy
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

System zlewni Wierzycy
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej
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System rzek Przymorza
a.

Budowle hydrotechniczne i in'ynierskie

b.

Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki wodnej

c.

Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy obiektów
obs%ugi turystyki wodnej

Wody morskie
a.

Otwarte morze
i. Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki
wodnej

ii. Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy
obiektów obs%ugi turystyki wodnej

b.

Zatoka Gda!ska wraz z Zatok Puck oraz Zalew Wi&lany
i. Istniejce, projektowane lub b"dce w trakcie realizacji obiekty obs%ugi turystyki
wodnej

ii. Postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych planowanych do rozbudowy
obiektów obs%ugi turystyki wodnej
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Lokalizacje miejsc wykorzystywanych do kpieli w sezonie 2020

Postulowane lokalizacje nowych
wykorzystywanych do kpieli

kpielisk

lub

doposa'enie

istniejcych

miejsc

Strategiczne obszary rozwoju infrastruktury 'eglarskiej pod tzw. du'e mariny 'eglarskie rezerwa

Karty zada#
1. OBIEKTY OBS+UGI TURYSTYKI WODNEJ (postulowane lokalizacje nowych lub istniejcych
planowanych do rozbudowy obiektów obs%ugi turystyki wodnej)
2. MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO K-PIELI (postulowane lokalizacje nowych kpielisk lub
doposa'enie istniejcych miejsc wykorzystywanych do kpieli)
3. STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJU INFRASTRUKTURY #EGLARSKIEJ

285

