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S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono przyrodnicze i techniczne warunki gospodarowania wodą, analizę stanu 
gospodarki wodnej oraz dostępności zasobów wodnych w wybranych zlewniach w rejonach inten-
sywnego rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim. Określono najważniejsze problemy go-
spodarki wodnej oraz podjęto próbę wskazania kierunków działań zmierzających do jej racjonalizacji. 
Za najważniejsze uznano działania w kierunku dalszej poprawy jakości wód powierzchniowych, 
zwiększanie naturalnej i sztucznej retencji zlewni, realizację planów rozwoju małej retencji, opraco-
wanie i wdrożenie lokalnych systemów monitoringu jakości i ilości wody, utworzenie systemu infor-
matycznego gospodarki wodnej w zlewni, opracowanie i wdrożenie systemu integrowanej gospodarki 
wodnej w obrębie zlewni. 

WSTĘP  

Jednym z istotnych czynników zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich w rejonach posusznych jest gospodarka wodna. Problemy stojące przed 
gospodarką wodną w rejonach intensywnego rolnictwa są spowodowane dużym 
deficytem naturalnych zasobów wody. Braki wody już teraz ograniczają, a w przy-
szłości mogą istotnie spowolnić tempo rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.  

W pracy przedstawiono przyrodnicze i techniczne warunki gospodarowania 
wodą, przeprowadzono analizę stanu gospodarki wodnej oraz dostępności zasobów 

 
Adres do korespondencji: doc. dr hab. L. Łabędzki, Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy 
IMUZ, al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz; tel. +48 (52) 322 56 82, e-mail: imuzbyd@by. onet.pl  



154 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie t. 3 z. specj. (9) 

wodnych i możliwości gospodarowania nimi w wybranych zlewniach, w rejonach 
intensywnego rolnictwa, w województwie kujawsko-pomorskim. Określono naj-
ważniejsze problemy gospodarki wodnej oraz podjęto próbę wskazania działań 
zmierzających do jej racjonalizacji. 

Do badań wybrano trzy zlewnie położone w powiatach obejmujących obszary 
wiejskie o intensywnej produkcji rolnej i niekorzystnej strukturze użytkowania 
ziemi. Zlewnie te są zlokalizowane w rejonach intensywnego i towarowego rolnic-
twa, specjalizującego się w produkcji roślinnej, gdzie występują dobre i bardzo 
dobre gleby, o wysokich wskaźnikach jakości i przydatności rolniczej. Rejony te są 
obecnie w dużym stopniu zagrożone zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzą-
cymi z rolnictwa [ŁABĘDZKI, KACA, MIATKOWSKI, 2001a]. Niekorzystna struktura 
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Rys. 1. Lokalizacja analizowanych zlewni w województwie kujawsko-pomorskim; 1 – zlewnia 

 Gąsawki, 2 – zlewnia Kanału Smyrnia, 3 – zlewnia Chodeczki 

Fig. 1. Location of the catchments in the kujawsko-pomorskie province; 1 – the Gąsawka catchment,  
2 – the Kanał Smyrnia catchment, 3 – the Chodeczka catchment 
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użytkowania ziemi polega na dużym udziale użytków rolnych, w tym gruntów 
ornych, w ogólnej powierzchni, a niewielkim udziale lasów i trwałych użytków 
zielonych. Są to zlewnie położone na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim:  
– zlewnia różnicowa rzeki Gąsawki (IV rzędu) do przekroju Wąsosz w powiecie 

żnińskim – powierzchnia ok. 350 km2,  
– zlewnia Kanału Smyrnia (IV rzędu) w powiecie inowrocławskim – powierzch-

nia 136 km2,  
– zlewnia rzeki Chodeczki (III rzędu) w powiecie włocławskim – powierzchnia 

207 km2.  
Zlewnie Gąsawki i Kanału Smyrnia są zlewniami cząstkowymi zlewni Noteci 

(III rzędu), a zlewnia Chodeczki – zlewnią cząstkową zlewni Zgłowiączki (II rzę-
du) (rys. 1). 

Zlewnia różnicowa Gąsawki obejmuje znaczną część gminy Żnin (ponad 80%) 
i gminy Gąsawa (około 60%) oraz niewielkie obszary w gminach Łabiszyn i Ro-
gowo. Zlewnia Kanału Smyrnia w całości jest położona w granicach powiatu ino-
wrocławskiego i obejmuje znaczne obszary gmin: Inowrocław, Rojewo, Złotniki 
Kujawskie i Pakość oraz niewielki obszar gminy Gniewkowo. Zlewnia Chodeczki 
obejmuje znaczny obszar gmin Boniewo, Chodecz, Choceń i Lubraniec oraz nie-
wielki obszar gmin Izbica Kujawska i Lubień Kujawski. 

WARUNKI PRZYRODNICZE GOSPODAROWANIA WODĄ  

WARUNKI PRZYRODNICZE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Położone w centralnej części kraju zlewnie będące przedmiotem analiz, charak-
teryzują się klimatem umiarkowanym, przejściowym między klimatem morskim i 
lądowym. Istotną jego cechą jest duża zmienność pogody. W analizowanym obsza-
rze klimat jest ciepły i suchy, o opadach należących do najniższych w kraju 
i równocześnie największych niedoborach wody w rolnictwie. Roczna, średnia z lat 
1951–1980, suma opadów wynosiła na tym terenie od 450 do 500 mm, a w półro-
czu letnim (IV–IX) – od 300 do 350 mm [Atlas ..., 1987; BAC, KOŹMIŃSKI, ROJEK, 
1993; KOŹMIŃSKI, CZARNECKA, GÓRKA, 1984]. Średnia roczna temperatura po-
wietrza wynosi 8,0–8,3°C [Atlas ..., 1979]. Agroklimat półrocza letniego na anali-
zowanym obszarze jest suchy, ciepły i umiarkowanie słoneczny. Parowanie tere-
nowe w zlewni Noteci i na Kujawach wynosi 500–550 mm w roku hydrologicz-
nym [Atlas ..., 1987; ROJEK, 1987]. Średnia w latach 1951–1980 różnica między 
opadem i parowaniem wskaźnikowym wynosiła w półroczu zimowym (X–III) 60 
mm, a w półroczu letnim (IV–IX) była ujemna i wynosiła –120 mm [Atlas ..., 
1987; ŁABĘDZKI, 1996; ŁABĘDZKI, 1997; ROJEK, 1987]. Z wartości tych wynika, 
że w półroczu zimowym występuje nadmiar opadu, a w półroczu letnim – niedo-
bór.  
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W wybranych rejonach występują bardzo dobre warunki dla rolnictwa, co 
znajduje odzwierciedlenie w wysokim, na tle średniej krajowej, poziomie produk-
cji rolnej. W rejonie kujawskim (zlewnia Kanału Smyrnia i Zgłowiączki) występu-
ją gleby najżyźniejsze w skali kraju; żyznymi glebami charakteryzuje się również 
rejon Pałuk, w którym leży zlewnia Gąsawki. W regionach tych są najlepsze w 
województwie kujawsko-pomorskim warunki agroekologiczne, ocenione na pod-
stawie punktowego wskaźnika rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG 
[Waloryzacja ..., 1981].  

W celu pokrycia zapotrzebowania na wodę intensywnej produkcji rolnej na 
tych obszarach, konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich zasobów wody. Ana-
lizowane powiaty, gminy i zlewnie mają charakter rolniczy, z przewagą użytków 
rolnych. Użytki te zajmują powyżej 70% całkowitej powierzchni, a w niektórych 
gminach nawet ponad 80% [Użytkowanie ..., 2001]. Grunty orne zajmują 80–90% 
użytków rolnych, a użytki zielone – 5–10%. W strukturze zasiewów przeważają 
zboża – 60–75%. Buraki cukrowe zajmują 7–11%, ziemniaki – 5–8%, a rzepak 
i rzepik – 1–2%. Plony głównych roślin uprawnych w porównaniu ze średnimi 
w Polsce są wysokie i średnie [Wyniki ..., 2001].  

ZASOBY WODNE 

Wody powierzchniowe. Wartość średniego odpływu jednostkowego sytuuje 
analizowane obszary w grupie o małej zasobności w wody powierzchniowe [Atlas 
..., 1987]. Najmniejszy średni odpływ jednostkowy występuje na Kujawach 
w zlewni Zgłowiączki, na obszarze położonym na południe od Włocławka, gdzie 
wynosi on 2 dm3⋅s–1⋅km–2 oraz w zlewni Noteci Wschodniej – 2,5 dm3⋅s–1⋅km–2. 
Również zlewnia Noteci w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-
pomorskiego charakteryzuje się niskim średnim odpływem jednostkowym wyno-
szącym 3 dm3⋅s–1⋅km–2. Cała południowa część województwa (na południe od linii 
Noteć – Kanał Bydgoski – Wisła) ma najmniejszy średni odpływ jednostkowy 
w kraju.  

Odpowiadająca odpływom jednostkowym warstwa średniego odpływu z obsza-
ru analizowanych zlewni jest mała i wynosi od 65 do 100 mm w roku. Objętość 
odpływu rzecznego odpowiadającą średniemu przepływowi z wielolecia, warstwę 
średniego odpływu oraz zasoby dyspozycyjne wód płynących przedstawiono 
w tabeli 1. Całkowite przepływy dyspozycyjne oszacowano jako różnicę między 
przepływami średnimi i nienaruszalnymi, przyjmując, że przepływ nienaruszalny 
stanowi 80% przepływu średniego niskiego z wielolecia.  

Zasoby wód powierzchniowych stanowią ponadto jeziora (tab. 1), których jest 
w badanych zlewniach łącznie 28. Ich łączna pojemność wynosi 108 mln m3, 
a powierzchnia – 1950 ha. Na obszarze wybranych zlewni znajdują się również 3 
kompleksy  stawów  rybnych  o łącznej  powierzchni 32 ha.  Na  obszarze  powiatu  
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Tabela 1. Zasoby wód powierzchniowych 

Table 1. Surface water resources 

Zlewnia   Catchment  Parametr 
Parameter Gąsawka Kanał Smyrnia Chodeczka 

Objętość średniego odpływu, mln m3

Volume of the mean stream outflow, mlln. m3
32 10 13 

Warstwa średniego odpływu, mm  
Layer of the mean stream outflow, mm  

100 75 65 

Przepływ nienaruszalny, m3⋅s–1

Minimum acceptable flow, m3⋅s–1
0,24 0,06 0,07 

Całkowity przepływ dyspozycyjny, m3⋅s–1

Total disposable stream flow, m3⋅s–1  
0,77 0,26 0,36 

Pojemność jezior, mln m3

Volume of lakes, mlln. m3
78 5 25 

Powierzchnia jezior, ha 
Surface area of lakes, ha 

1370 150 430 

 

żnińskiego w zlewni Gąsawki istnieją 4 jeziora podpiętrzone, pełniące funkcję 
zbiorników retencyjnych: Oćwieckie, Żnińskie Małe, Żnińskie Duże i Sobiejuskie. 
Ich łączna pojemność użyteczna wynosi 8,8 mln m3. Zbiorniki te w okresach kry-
tycznych powinny zaspokoić zapotrzebowanie na wodę obecnych (nawodnienia 
podsiąkowe, stawy rybne, przepływy biologiczne, zakłady przemysłu przetwórcze-
go) i przyszłych użytkowników wody. 

Wody podziemne. Na terenie powiatów żnińskiego, inowrocławskiego i wło-
cławskiego występują trzy poziomy wodonośne o charakterze użytkowym: czwar-
torzędowy, trzeciorzędowy i jurajski [Raport ..., 2000]. Szacunkowe zasoby dyspo-
zycyjne wydzielonych głównych zbiorników wód podziemnych wynoszą od 60 do 
96 tys. m3⋅d–1. 

Podstawowe źródło zaopatrzenia wielu odbiorców indywidualnych i zbioro-
wych (ujęcia komunalne, wodociągi wiejskie, studnie przyzagrodowe) stanowią 
wody czwartorzędowe. Są to wody zalegające do głębokości około 50 m i dlatego 
są najbardziej narażone na zanieczyszczenia substancjami biogennymi, pestycyda-
mi i środkami ochrony roślin z obszarów rolniczych. Z tego powodu zbiorniki wód 
czwartorzędowych wymagają najwyższej lub wysokiej ochrony.  

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Czystość rzek w analizowa-
nych obszarach, mimo pewnych tendencji do poprawy, nie jest zadowalająca. Od 
wielu lat w województwie kujawsko-pomorskim jakość rzek w dorzeczu Odry jest 
najgorsza. Wynika to z warunków naturalnych (mała zasobność w wodę) oraz 
stopnia i sposobu zagospodarowania i użytkowania zasobów wodnych. Nieko-
rzystny wpływ na jakość wód ma lokalizacja dużych, uciążliwych dla środowiska 
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zakładów przemysłowych, rolniczy charakter analizowanego regionu oraz znaczna 
koncentracja różnych użytkowników i konsumentów wody.  

Na terenie analizowanych powiatów dominują rzeki prowadzące wody poza-
klasowe [Raport ..., 2001]. Należą do nich: Noteć i jej dopływy – Kanał Smyrnia 
i Gąsawka na prawie całej ich długości oraz Wisła i Zgłowiączka z dopływami, 
w tym Chodeczką. Górne odcinki Zgłowiączki i Gąsawki charakteryzują się III 
klasą czystości. Stosunkowo najlepszą jakością (II klasa) charakteryzuje się nie-
wielki źródliskowy odcinek Zgłowiączki. 

Kanał Smyrnia od wielu lat jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych cie-
ków w zlewni Noteci. Był on przez wiele lat odbiornikiem ścieków z Inowrocła-
wia. Sytuacja uległa poprawie po oddaniu do użytkowania oczyszczalni ścieków 
w Inowrocławiu. Zmniejszenie wartości podstawowych wskaźników zanieczysz-
czeń wynosiło od 60% w przypadku azotu ogólnego do 92% w przypadku BZT5. 
Mimo to nadal stężenia potasu, azotu azotanowego, związków fosforu i substancji 
rozpuszczonych osiągają wartości ponadnormatywne.  

Chodeczka jest drugim co do wielkości dopływem Zgłowiączki. Zlewnia Cho-
deczki charakteryzuje się typowo rolniczym użytkowaniem. Rzeka ta od lat na 
całej swojej długości prowadzi wody pozaklasowe. Na złą jakość jej wody ma 
wpływ rolniczy charakter zlewni oraz bezpośrednie i pośrednie dopływy ścieków 
z gospodarstw rolnych, osiedli wiejskich i małych zakładów przemysłu spo-
żywczego. Główne punktowe źródła zanieczyszczeń to: Ośrodek Hodowli Zwie-
rząt Zarodowych w Chodeczku, ścieki komunalne miasta Chodecz odprowadzane 
z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, masarnia w Niemojewie, ścieki z Cho-
cenia (odprowadzane bez oczyszczenia) i ścieki z osiedla w Jarantowicach. Pod 
względem fizykochemicznym Chodeczka na odcinku od Jeziora Chodeckiego do 
Jeziora Ługowskiego prowadziła wody pozaklasowe. Pomiędzy jeziorami: Ługow-
skim, Borzymowskim i Krukowskim, wody Chodeczki pod względem fizykoche-
micznym odpowiadały III klasie czystości. Na wylocie z Jeziora Krukowskiego 
wody nie odpowiadały normom ze względu na małą zawartość tlenu. Ujściowy, 
prawie 6-kilometrowy odcinek rzeki, pod względem fizykochemicznym spełniał 
wymogi II klasy czystości.  

Kontrola jakości wody w Gąsawce wykazała, że tylko górne 7,0 km – do Jezio-
ra Gąsawskiego – można było zakwalifikować do III klasy czystości. Woda na 
odcinku od Jeziora Gąsawskiego do ujścia do Noteci nie odpowiadała normom. 
O pozaklasowym charakterze wody w Gąsawce na odcinku między Jeziorem Gą-
sawskim a Jeziorem Żnińskim Dużym zadecydowało zanieczyszczenie związkami 
organicznymi. Poniżej Jeziora Żnińskiego Dużego jakość wody pogarszała się 
drastycznie. Decydowały o tym zanieczyszczenia bakteriologiczne i duża zawar-
tość fosforanów.  

Z oceny czystości jezior wynika, że jakość ich wód jest zła. Wody te odpowia-
dają III klasie czystości bądź są pozaklasowe. Większość jezior w badanych zlew-
niach nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. Poważne zagrożenie dla jakości 
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wód jezior stanowi rozwój wokół nich zabudowy letniskowej bez uregulowanej 
gospodarki ściekowej. W nielicznych przypadkach na czystość jezior najistotniej-
szy wpływ mają ścieki z ośrodków hodowli zwierząt, z małych zakładów prze-
twórczych oraz oczyszczane ścieki miejskie (np. Jezioro Chodeckie, Lubienieckie, 
Borzymowskie). Jednak za podstawową przyczynę złego stanu wód jeziornych 
uważa się zanieczyszczenia obszarowe pochodzące głównie z intensywnego rolnic-
twa [Raport ..., 2000, 2001]. Eutrofizacja wód jest zaawansowana, co objawia się 
złymi warunkami tlenowymi i masowymi pojawami fitoplanktonu.  

Czystość wód podziemnych również nie jest zadowalająca [Raport ..., 2000, 
2001]. Przeważają wody złej (III klasa) i średniej (II klasa) jakości. Wskaźnikami, 
które  najczęściej decydują o III klasie bądź o pozaklasowości tych wód są: zawar-
tość azotu amonowego, żelaza, manganu i wodorowęglanów oraz mętność, prze-
wodność i  twardość węglanowa.  

Z niewielkiej liczby punktowych źródeł zanieczyszczeń w badanych zlewniach 
i znacznego stopnia zanieczyszczenia wód wynika, że głównym źródłem zanie-
czyszczeń wód powierzchniowych (głównie jezior) i podziemnych na obszarach 
wiejskich, w tym wód gruntowych i wód pierwszego, czwartorzędowego poziomu 
wodonośnego, jest rolnictwo. Zagrożeniem dla tych wód może być nieracjonalne 
stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, nieodpowiednie stosowanie gno-
jowicy jako nawozu, niezabezpieczone składowiska gnojowicy, obornika i kiszonek.  

INFRASTRUKTURA GOSPODARKI WODNEJ I MELIORACJI  
NA OBSZARACH WIEJSKICH 

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Ważnym elementem oceny stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach 
wiejskich jest stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną umożliwiającą do-
prowadzenie wody oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków. Analizie poddano 
obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich i gminy wiejskie leżące w obrębie bada-
nych zlewni (tab. 2). Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w gminach 
leżących na obszarze badanych zlewni wynosi 2045 km. Obszary te są w niedosta-
tecznym stopniu wyposażone w sieć kanalizacyjną. Łączna długość tej sieci wyno-
si 103 km [Rocznik statystyczny województwa ..., 2002].  

Istotnym wskaźnikiem jest długość sieci kanalizacyjnej przypadająca na 1 km 
sieci wodociągowej. Średnia wartość tego wskaźnika wynosi od 0,01 w zlewni 
Chodeczki do 0,11 w zlewni Gąsawki. We wszystkich gminach analizowanych 
obszarów wiejskich wartość tego wskaźnika jest mniejsza od 0,10, jedynie w gmi-
nie Gąsawa w zlewni Gąsawki wskaźnik ten osiąga wartość 0,23. Do gmin mają-
cych sieć wodociągową i pozbawionych sieci kanalizacyjnej należą Boniewo 
i Izbica Kujawska  w zlewni Chodeczki.  Brak  sieci  kanalizacyjnej  i oczyszczalni  
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Tabela 2. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Table 2. Length of water-supply and sewerage network 

Zlewnia   Catchment   Wyszczególnienie 
Specification Gąsawka Kanał Smyrnia Chodeczka 

Sieć wodociągowa   Water-supply network, km 566 597 882 
Sieć kanalizacyjna   Sewerage network, km 62 31 10 
Stosunek długości sieci kanalizacyjnej  
do wodociągowej 
Ratio of the sewerage to water-supply network 
length  

0,11 0,05 0,01 

 

ścieków w gminach mających rozbudowaną sieć wodociągową stwarza duże za-
grożenie dla środowiska, szczególnie dla wód powierzchniowych i podziemnych. 

MELIORACJE 

Brak jest publikowanych danych o stanie melioracji podstawowych i szczegó-
łowych w powiatach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje 
dotyczące wielkości obszaru zmeliorowanych użytków rolnych (zdrenowanych 
i nawadnianych gruntów ornych oraz zdrenowanych, nawadnianych i zagospoda-
rowanych łąk i pastwisk) oraz wymagających zmeliorowania zaczerpnięto z ewi-
dencji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (tab. 3).  

Łączna powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych w gminach leżących 
na obszarze analizowanych zlewni wynosi 69 tys. ha. Według szacunkowych ocen 
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, melioracji wy-
maga 101 tys. ha użytków rolnych. Oznacza to, że na melioracje oczekuje nadal 
30-35% użytków rolnych. Zaspokojenie zapotrzebowania na melioracje szczegó-
łowe użytków rolnych w badanych zlewniach oceniane jest na około 70%.  

Obecnie duża część systemów melioracyjnych (nawadniających, odwadniają-
cych, odwadniająco-nawadniających) jest zdegradowana i w małym stopniu lub 
wcale nie jest eksploatowana. W ostatnich latach zaprzestano eksploatacji znacznej 
części tych systemów melioracyjnych, które działają dwukierunkowo – odwadnia-
jąco-nawadniająco. Ocenia się, że w analizowanych zlewniach stopień wykorzy-
stania dolinowych systemów odwadniająco-nawadniających wynosi 40–50%. Zde-
cydowana większość systemów melioracyjnych w siedliskach łąkowych w doli-
nach rzecznych działa jednokierunkowo, odwadniając doliny niezależnie od stanu 
ich uwilgotnienia. W celu efektywnego wykorzystania tych systemów konieczna 
jest ich odbudowa i modernizacja. Brak modernizacji i nieprawidłowa eksploatacja 
systemów i urządzeń melioracyjnych ograniczają możliwość sprawnego prowa-
dzenia gospodarki wodnej.  



 L. Łabędzki: Problemy gospodarowania wodą w wybranych zlewniach ... 161 

Tabela 3. Obszar użytków rolnych wymagających melioracji i zmeliorowanych  

Table 3. Area of croplands that require reclamation and that of already reclaimed  

Zlewnia   Catchment  Wyszczególnienie 
Specification Gąsawka Kanał Smyrnia Chodeczka 

Obszar wymagający melioracji, tys. ha 
Area that require reclamation, thous. ha 

24 33 44 

Obszar zmeliorowany, tys. ha 
Reclaimed area, thous. ha  

16 24 29 

Zaspokojenie potrzeb, % 
Satisfied requirements, % 

67 72 66 

 
Nawodnienia podsiąkowe są zlokalizowane prawie wyłącznie na użytkach zie-

lonych. Są to obiekty położone w dolinach rzek, głównie na glebach organicznych i 
mineralno-organicznych. Głównym celem nawodnień na tych obiektach jest po-
krycie zapotrzebowania na wodę użytków zielonych. Dodatkową funkcją, bardzo 
istotną dla zrównoważonego użytkowania zasobów gleb organicznych, jest ochro-
na zasobów masy organicznej zawartej w tych glebach oraz tworzenie małej reten-
cji (glebowej i kanałowej) i wykorzystanie jej w produkcji rolnej. W ostatnich la-
tach obserwuje się w analizowanych zlewniach zwiększenie powierzchni upraw 
warzywniczych i sadowniczych nawadnianych systemami deszczowni ruchomych 
i mikronawodnień.  

POBÓR I ZUŻYCIE WODY 

Pobór wody na cele rolnictwa i leśnictwa, łącznie ze stawami rybnymi, stanowi 
w badanych rejonach szacunkowo ok. 15% całkowitej ilości pobieranej wody. 
W porównaniu z przeciętną dla całego kraju (10%) [Ochrona ..., 2002] jest to duży 
udział. Wskazuje to na większe zapotrzebowanie rolnictwa na wodę, wynikające 
z uwarunkowań przyrodniczych oraz stosunkowo wysokiej kultury rolnej, a także 
dużych możliwości zaspokajania potrzeb, które to możliwości są związane z ilością 
i stanem urządzeń melioracyjnych oraz dużym stopniem realizacji przedsięwzięć 
małej retencji wodnej. 

Zużycie wody przez zakłady przemysłowe wynosi około 20 mln m3 w powiecie 
inowrocławskim, 0,2 mln m3 – w powiecie włocławskim i 9 mln m3 – w powiecie 
żnińskim [Baza ..., 2000; BRANDYK, 1999; Rocznik statystyczny województwa ..., 
2002].  

Zużycie wody z wodociągów komunalnych na obszarach wiejskich w 2001 r. 
wynosiło w każdej z badanych zlewni około 1 mln m3, a średnie roczne zużycie 
wody na 1 mieszkańca – 30–35 m3 (tab. 4) [Rocznik statystyczny województwa ..., 
2002].  
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Tabela 4. Zużycie wody z wodociągów komunalnych na obszarach wiejskich w 2001 r. 

Table 4. Water consumption from water mains in rural households in 2001 

Zużycie wody   Consumption of water 
Zlewnia  

Catchment  
w tys. m3

in thous. m3
na 1 mieszkańca w m3

per capita in m3

Gąsawka   947 37 
Kanał Smyrnia 1024 27 
Chodeczka 1124 27 

 

Woda jest pobierana zarówno ze źródeł powierzchniowych, jak i podziemnych. 
Na cele produkcyjne prawie 90% wody jest pobierane ze źródeł powierzchnio-
wych. Na cele komunalne większość wody (75%) jest pobierana ze źródeł pod-
ziemnych. Struktura ta jest zbliżona do występującej średnio w całym kraju 
[Ochrona ..., 2002; Rocznik statystyczny, 2002].  

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

Od ilości ścieków i wielkości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do 
wód powierzchniowych zależy jakość tych wód i wielkość dyspozycyjnych zaso-
bów wody o odpowiedniej jakości. Zła jakość wód, uniemożliwiająca wykorzysta-
nie ich do różnych celów, stwarza konieczność retencjonowania określonej ilości 
wody o dobrej jakości. Dlatego bardzo ważne jest, obserwowane od kilku lat, 
zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód po-
wierzchniowych na terenie badanych zlewni, spowodowane porządkowaniem go-
spodarki ściekowej, ograniczaniem ilości odprowadzanych ścieków, zamykaniem 
obiegów wody, oddawaniem do użytku nowych oczyszczalni ścieków i wdraża-
niem nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, zwiększeniem ilości ście-
ków oczyszczanych biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów. Zabiegi 
te powinny w niedalekiej przyszłości spowodować poprawę jakości wód po-
wierzchniowych, a tym samym zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód o do-
brej jakości. 

Ilości ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania 
w 2001 r. oraz liczba oczyszczalni ścieków w powiatach, na obszarze których leżą 
analizowane zlewnie, przedstawiono w tabeli 5. [Rocznik statystyczny wojewódz-
twa ..., 2002]. Cechą charakterystyczną badanych regionów jest wyraźna tendencja 
zwiększania ilości ścieków oczyszczanych. Z całkowitej ilości ścieków przemy-
słowych wymagających oczyszczania, oczyszczanych jest 97% w powiecie ino-
wrocławskim, 100% – w powiecie włocławskim i 98% – w powiecie żnińskim. 
Ścieków komunalnych oczyszczanych, głównie biologicznie, jest 90% w powiecie 
inowrocławskim,  62% –  w powiecie włocławskim  i 77% – w powiecie żnińskim.  
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Tabela 5. Ścieki wymagające oczyszczenia oraz oczyszczalnie ścieków w 2001 r. 

Table 5. Waste water requiring treatment and waste water treatment plants in 2001 

Wyszczególnienie 
Specification 

Powiat żniński 
(zlewnia  

Gąsawka) 
Country Żnin
(catchmant 
Gąsawka) 

Powiat inowrocławski 
z miastem Inowrocław

(zlewnia Kanału 
Smyrnia) 

Country Inowrocław 
with town Inowrocław

(catchment Kanał 
Smyrnia) 

Powiat włocławski bez 
miasta Włocławek  

(zlewnia Chodeczki) 
Country Włocławek 

without town  
Włocławek 
(catchment  
Chodeczka) 

Ścieki przemysłowe, tys. m3 

Industrial waste water, thous. m3
860 19 730 76 

Ścieki komunalne, tys. m3 

Municipal waste water, thous. m3
1 790 5 670 750 

Oczyszczalnie ścieków przemy-
słowych 
Industrial waste water treatment 
plants 

4 14 3 

Oczyszczalnie ścieków komunal-
nych 
Municipal waste water treatment 
plants 

4 10 7 

 

Spośród 21 oczyszczalni ścieków komunalnych, w obszarach wiejskich trzech 
powiatów łącznie pracuje 13 zbiorczych oczyszczalni, z tego 8 w powiecie inowro-
cławskim, 4 w powiecie włocławskim i 1 w powiecie żnińskim. 

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW WODNYCH  
ORAZ MOŻLIWOŚCI I KIERUNKI GOSPODAROWANIA WODĄ 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ ROŚLIN UPRAWNYCH  
W WARUNKACH INTENSYWNEGO ROLNICTWA 

Jednym z najważniejszych elementów wyznaczających potrzeby, cele i zadania 
gospodarowania wodą na obszarach rolniczych są niedobory wody w produkcji 
roślinnej. 

Zapotrzebowanie na wodę roślin uprawianych na badanym obszarze, dających 
wysoki plon w przypadku zastosowania wysokiego poziomu nawożenia i nielimi-
tującego poziomu pozostałych czynników agrotechnicznych, wynosi 250 mm dla 
zbóż, około 400–500 mm – dla okopowych i warzyw oraz 800 mm – dla sadów. 
Szacunkowe niedobory wody wysoko plonujących upraw (w warunkach opadów 
atmosferycznych w okresie wegetacji wynoszących 300-350 mm i efektywnej re-
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tencji użytecznej gleb 70–100 mm) wynoszą 20 mm dla zbóż, 150–200 mm – dla 
okopowych i warzyw, a 400 mm – dla sadów.  

Zapotrzebowanie na wodę rolnictwa może się zmieniać. Każde zwiększenie 
plonu ponad stan obecny wiąże się z pokryciem dodatkowego zapotrzebowania na 
wodę roślin, a więc z koniecznością intensyfikacji melioracji rolnych, zwłaszcza 
nawodnień. W roku średnim zwiększenie plonu o 10% w stosunku do plonu śred-
niego spowoduje pojawienie się dodatkowego zapotrzebowania na wodę, które 
wyniesie np.: dla pszenicy ozimej – 400 m3⋅ha–1 (40 mm), ziemniaków późnych – 
100 m3⋅ha–1 (10 mm), buraków cukrowych – 300 m3⋅ha–1 (30 mm), kukurydzy na 
zielonkę – 200 m3⋅ha–1 (20 mm) i użytków zielonych – 100 m3⋅ha–1 (10 mm).  

Intensyfikacja produkcji rolnej w południowej części województwa w zlewni 
Noteci i na Kujawach będzie prowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na wodę. 
Na tych obszarach wystąpią największe niedobory wody dla roślin wysoko plonu-
jących. Funkcjonowanie intensywnego rolnictwa o wysokich plonach roślin polo-
wych i trwałych użytków zielonych jest niemożliwe bez nawodnień, a te wymagają 
nakładów finansowych. Efektywność tych nakładów będzie różna, co powinno być 
uwzględnione w strategii rozwoju badanych obszarów. Realizacja nawodnień wy-
maga zapewnienia odpowiednich zasobów wody w postaci przepływów bieżących, 
retencji jeziorowej lub zbiorników małej retencji.  

BILANS WODNY 

Podstawą określenia celów i zadań gospodarki wodnej w danym regionie, 
a także wymaganych i planowanych przedsięwzięć z nią związanych, jest bilans 
wodnogospodarczy. Równania bilansowe naturalnych zasobów wód powierzch-
niowych przedstawiają zależności między ilością wody zasilającej dany obszar 
a ilością wody ubywającej z danego obszaru w tym samym czasie. Na tej podsta-
wie można ocenić zasoby wodne. Bilansowanie wodnogospodarcze polega na po-
równaniu zasobów wodnych danej zlewni z potrzebami użytkowników i konsu-
mentów wody.  

W analizowanych obszarach w skali roku naturalny surowy bilans wodny jest 
zrównoważony, jednak w okresie letnim występuje deficyt wody spowodowany 
nadwyżką parowania nad opadem, sięgającą 120–150 mm w roku średnim i 240– 
–250 mm w roku suchym (p = 20%). 

Dyspozycyjne zasoby wody w regionie są związane z wodami płynącymi (dys-
pozycyjne przepływy w ciekach) oraz z wodami stojącymi zretencjonowanymi 
w zbiornikach wodnych. Badane zlewnie należą do obszarów o bardzo małej 
i małej zasobności w wody powierzchniowe. Dotyczy to zwłaszcza południowej 
części województwa, leżącej w zlewniach Noteci Wschodniej i Zgłowiączki.  

W celu oceny dyspozycyjnych zasobów płynących wód powierzchniowych 
w profilach zamykających badane zlewnie przeprowadzono, dla roku średniego, 
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szacunkowy bilans zasobów i potrzeb wodnych metodą Bipromelu [SZPINDOR, 
1974] (tab. 6): 

 Qd = Qn – (Qb + Qi) (1) 

gdzie: 
Qd – przepływ dyspozycyjny, m3⋅s–1; 
Qn – przepływ naturalny, m3⋅s–1; 
Qb – przepływ biologiczny (nienaruszalny), m3⋅s–1; 
Qi – ubytki przepływu spowodowane intensyfikacją produkcji roślinnej, m3⋅s–1. 

Ubytki przepływu spowodowane intensyfikacją produkcji roślinnej Qi obliczo-
no na podstawie wskaźników ubytku przepływu Hi, korzystając z równania: 

 Qi = 0,38⋅10–3 Hi A (2) 

gdzie: A – powierzchnia zlewni w km2. 

Wskaźniki ubytku przepływu Hi określono na: 0,3 – w zlewni Gąsawki, 0,5 – 
w zlewni Kanału Smyrnia, 0,45 – w zlewni Chodeczki.  

Przepływy dyspozycyjne w przekrojach zamykających badane zlewnie wyno-
szą: 
− w zlewni Gąsawki w granicach powiatu Żnin – 0,73 m3⋅s–1; 
− w zlewni Kanału Smyrnia – 0,23 m3⋅s–1; 
− w zlewni Chodeczki – 0,32 m3⋅s–1. 

Na badanych obszarach obecne i przewidywane zapotrzebowanie na wodę 
obejmuje nawadnianie upraw rolniczych, napełnianie stawów rybnych oraz zużycie 
przez przemysł. Obecnie w zlewni Gąsawki znaczącymi użytkownikami i konsu-
mentami wód powierzchniowych są: stawy rybne w Bełkach, których roczne zapo-
trzebowanie na wodę szacuje się na około 575 tys. m3 [KACA, 1996] oraz cukrow-
nia Żnin, której roczny pobór wody wynosi około 90 tys. m3 [BRANDYK, 1999]. 
Daje to zapotrzebowanie na przepływ w wysokości 0,02 m3⋅s–1. Do potencjalnego 
zagospodarowania, na przykład do nawodnień, pozostaje więc jeszcze przepływ w 
wysokości około 0,7 m3⋅s–1 (tab. 6).  

W zlewni Kanału Smyrnia pobór wody z cieku ma miejsce tylko w Latkowie 
(ok. 5 tys. m3 rocznie) [BRANDYK, 1999]. Ponadto duże ilości wody pobiera z je-
ziora Tuczno cukrownia w Tucznie (58 tys. m3) [BRANDYK, 1999]. Są to pobory, 
które w nieznacznym stopniu uszczuplają dyspozycyjne zasoby wody. Podobnie 
jest w zlewni Chodeczki – zakłady pobierające wodę powierzchniową w minimal-
nym stopniu zmniejszają zasoby dyspozycyjne wód płynących. 

Sposób wykorzystania dyspozycyjnych zasobów wody będzie zależał od kie-
runku rozwoju obszarów i planowanego zagospodarowania zlewni. W warunkach 
obecnego  zapotrzebowania  na wodę rolnictwa,  gospodarki rybackiej i przemysłu,  
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Tabela 6. Roczny bilans wód powierzchniowych płynących 

Table 6. Annual balance of the surface running waters  

Zlewnia   Catchment  Pozycja bilansowa   Balance parameter 
m3⋅s–1 Gąsawka Kanał Smyrnia Chodeczka 

Przepływ naturalny   Natural stream flow 1,01 0,32 0,42 

Przepływ biologiczny   Biological flow  0,24 0,06 0,07 

Ubytki przepływu spowodowane intensyfikacją 
produkcji roślinnej  
Decrease in stream flow due to intensification of 
the plant production 

0,040 0,026 0,035 

Przepływ dyspozycyjny   Disposable stream flow 0,73 0,23 0,32 

Zapotrzebowanie na przepływ przez przemysł 
Flow demand by industry 

0,02 0,01 <0,01 

Pozostały przepływ   Remaining stream flow 0,71 0,22 0,32 
 

nawet w wypadku intensyfikacji produkcji roślinnej, całkowite średnie zasoby 
dyspozycyjne wody nie powinny być czynnikiem ograniczającym rozwój tych 
obszarów. Wniosek ten dotyczy jednak skali całego roku – należy się liczyć z wy-
stępowaniem niedoborów wody w krótszych okresach wzmożonego zapotrzebo-
wania na wodę przez różnych użytkowników, kiedy występują niekorzystne wa-
runki atmosferyczne w postaci małych opadów i wysokiej temperatury powietrza. 
W analizowanym regionie okresy takie występują od połowy maja do końca sierp-
nia. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym dostępność wody w tych okresach 
może być ich jakość, która może ograniczać lub wręcz uniemożliwiać ich wyko-
rzystanie do określonych celów, jak również niedostatecznie rozwinięta infrastruk-
tura i niedoskonała organizacja gospodarki wodnej. 

UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WODNYCH 

Małe przepływy w ciekach oraz ich małe napełnienie, zwłaszcza w okresie 
późnej wiosny i lata, są podstawowymi czynnikami ograniczającymi korzystanie 
z zasobów wody powierzchniowej płynącej. Rzeki w analizowanych zlewniach 
należą do rzek małych, o małych głębokościach w warunkach przepływów śred-
nich. Na przykład w górnym i środkowym odcinku Gąsawki przepływy są mniej-
sze niż 0,1 m3⋅s–1 [KACA, 1996; KJELDGAARD i in., 1992], co praktycznie uniemoż-
liwia ich gospodarcze wykorzystanie. Bezpośrednio z tych rzek może być czerpana 
w ograniczonych ilościach woda na cele rolnicze – np. do nawodnień podsiąko-
wych i hodowli ryb w stawach, jednak po odpowiednim jej spiętrzeniu w ciekach i 
zwiększeniu retencji korytowej.  
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Dodatkowym czynnikiem ograniczającym bezpośrednie korzystanie z wód 
płynących jest ich zła jakość, która w okresach małych przepływów jeszcze ulega 
pogorszeniu [KJELDGAARD i in., 1992; Raport ..., 2000, 2001]. Kanał Smyrnia jest 
od wielu lat jednym z najbardziej zanieczyszczonych cieków w zlewni Noteci. 
Pomimo wyraźnej poprawy w ostatnich latach, jakość wody w Kanale Smyrnia 
nadal nie odpowiada normom. Pozaklasowe wody prowadzą także Chodeczka 
i Gąsawka. W tym ostatnim cieku tylko krótki, górny odcinek prowadził wody III 
klasy. 

Do zasobów wody powierzchniowej, które mają realne znaczenie gospodarcze 
w analizowanych zlewniach, należy zaliczyć wodę zretencjonowaną w jeziorach. 
Jej jakość jest jednak także niezadowalająca, gdyż wody te zaliczają się do III kla-
sy czystości lub nie odpowiadają normom. 

PROBLEMY GOSPODAROWANIA WODĄ  

Rejony intensywnego i towarowego rolnictwa w wybranych zlewniach woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego charakteryzują się wieloma specyficznymi ce-
chami i uwarunkowaniami, zarówno korzystnymi jak i niekorzystnymi z punktu 
widzenia przyrodniczo-rolniczego, ekologicznego i ekonomicznego. Są to: duży 
udział użytków rolnych o dobrych i bardzo dobrych glebach (I-III klasy bonitacyj-
nej); duży udział użytków rolnych w ogólnym obszarze, w tym zwłaszcza gruntów 
ornych; niezrównoważona, z punktu widzenia ochrony środowiska, struktura użyt-
kowania ziemi i krajobrazu rolniczego; małe opady atmosferyczne oraz ubogie 
zasoby wód powierzchniowych; zła jakość wód powierzchniowych w ciekach 
i zbiornikach wodnych; występowanie zagrożenia zanieczyszczeniami obszaro-
wymi pochodzącymi z rolnictwa. W rejonach tych występują też, zarówno w go-
spodarstwach rodzinnych jak i wielkoobszarowych, problemy ekonomiczne i stru-
kturalne. 

Oprócz dwóch głównych problemów gospodarowania wodą (okresowe deficy-
ty i niezadowalająca jakość wody), w wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzo-
no w badanych zlewniach występowanie wielu innych nierozwiązanych proble-
mów gospodarki wodnej dotyczących [ŁABĘDZKI, KACA, MIATKOWSKI, 2001b]:  
– utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, które 

decydują o stosunkach wodnych i polepszeniu zdolności produkcyjnych gleb – 
duża część urządzeń melioracji szczegółowych jest niezdatna do eksploatacji 
lub eksploatowana niewłaściwie (zaniedbane rowy, zniszczone zastawki, 
zniszczone wyloty drenarskie itp. lub odwadnianie bez zapewnienia nawadnia-
nia co jest zabiegiem niepożądanym na glebach organicznych, gdyż powoduje 
ich przyspieszoną mineralizację); jest to spowodowane brakiem środków na 
utrzymanie urządzeń oraz odpowiedniego nadzoru merytorycznego;  
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– regulacji i utrzymania wód śródlądowych stanowiących własność Państwa, 
w tym budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych; 

– organizacji i realizacji kompleksowego monitoringu zasobów wodnych oraz 
upowszechnienia informacji o wpływie czystości wód na ogólny rozwój, po-
ziom i warunki życia; 

– małej świadomości znaczenia stanu zasobów wodnych i urządzeń gospodarki 
wodnej wśród indywidualnych użytkowników wody oraz małej świadomości 
problemów ekologicznych części społeczeństwa.  

Podsumowując należy stwierdzić, że: 
1) dotychczasowy sposób zarządzania gospodarką wodną w niedostatecznym 

stopniu uwzględnia problematykę gospodarki zlewniowej, pomimo istnienia 
prawnych i instytucjonalnych podstaw takiego gospodarowania wodą; 

2) brakuje wspólnej koncepcji zarządzania wodami, co znajduje potwierdzenie 
w rozproszonej strukturze podmiotowej tej gospodarki oraz rozproszeniu kom-
petencji; 

3) w małych zlewniach rolniczych brakuje instrumentów planowych gospodarki 
wodnej, które stanowiłyby punkt odniesienia dla warunków korzystania z wód 
dorzecza oraz pozwoleń wydawanych na szczególne korzystanie z wód. 

ZAGROŻENIE ZASOBÓW WODNYCH  
ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ 

Działalność rolnicza w obszarach intensywnego rolnictwa wpływa na jakość 
zasobów naturalnych środowiska - przede wszystkim gleb i wody. Wielkość tego 
wpływu jest bezpośrednio związana z intensywnością użytkowania gleb, stopniem 
koncentracji produkcji zwierzęcej, osadnictwem i przetwórstwem rolno-spożyw-
czym. W omawianych rejonach zagrożeniem dla środowiska jest głównie nieracjo-
nalne stosowanie nawozów i środków chemicznych w produkcji roślinnej, nieupo-
rządkowana gospodarka ściekowa w osiedlach wiejskich, produkcja zwierzęca 
i zakłady przetwórstwa rolnego.  

Analiza wielkości transportu azotu i fosforu w Gąsawce wykonana na podsta-
wie danych z lat 80. wykazała, że całkowity odpływ azotu z obszaru zlewni wyno-
sił około 5 kg⋅ha–1⋅rok–1, a fosforu około 1 kg⋅ha–1⋅rok–1 [KJELDGAARD i in., 1992]. 
Na podstawie oceny wielkości ładunku składników nawozowych odpływających ze 
zlewni Odry, dokonanej we wspólnym polsko-niemieckim projekcie DVWK-PAN 
[DANNOWSKI i in., 2002], ilość azotu, jaka jest wnoszona do cieków na obszarze 
zlewni Noteci, można szacować na nie więcej niż 3,5 kg⋅ha–1⋅rok–1. 

Większe cieki wodne, objęte systematycznymi badaniami jakości wody, zawie-
rają w sobie ładunek zanieczyszczeń pochodzących zarówno ze źródeł punktowych 
jak i zanieczyszczeń obszarowych. Bardzo mało jest natomiast danych o jakości 
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wody w małych ciekach wypływających z terenów rolniczych i niezawierających 
zrzutów ścieków z zabudowań gospodarskich i innych źródeł punktowych. W celu 
określenia rzeczywistego udziału zanieczyszczeń obszarowych w ogólnym ładunku 
konieczne jest objęcie takich cieków monitoringiem jakości wody. 

Ocena zagrożenia wód zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzącymi z rol-
nictwa [ŁABĘDZKI, KACA, MIATKOWSKI, 2001a] wykazała, że gminy o dużym 
zagrożeniu koncentrują się głównie na Równinie Kujawskiej oraz na Pojezierzu 
Gnieźnieńskim. Na obszarze tych gmin znajduje się dużo dobrze wyposażonych, 
wydajnych gospodarstw, w których zużycie środków do produkcji rolniczej, wyso-
kie na tle średnich krajowych, odbiega jednak jeszcze od poziomu zużycia tych 
środków w krajach zachodnich. Dużo gorsze niż w krajach zachodnich jest także 
wyposażenie tych gospodarstw w urządzenia do właściwego przechowywania od-
chodów zwierzęcych i ścieków bytowych. Wyróżniono również gminy, w których 
poziom zagrożenia można obecnie uznać za średni, ale w niedalekiej przyszłości 
zagrożenie zanieczyszczeniami obszarowymi może osiągnąć tam poziom wysoki. 
Na badanych obszarach intensywnego rolnictwa nie ma gmin, w których poziom 
zagrożenia uznano za mały. Jednak na obszarze tych gmin problemy z zanieczysz-
czeniem wód z rolnictwa mogą wystąpić tylko lokalnie.  

Dobre i bardzo dobre warunki przyrodnicze dla produkcji rolnej, rolniczy cha-
rakter tych rejonów (długoletnie tradycje rolnicze i korzystna struktura agrarna) 
oraz mały udział użytków zielonych i lasów powoduje duże i potencjalnie bardzo 
duże ryzyko emisji zanieczyszczeń obszarowych z rolnictwa na znaczącej po-
wierzchni badanych obszarów. Pomimo że oddziaływanie rolnictwa na środowisko 
jest zdecydowanie mniejsze niż w krajach o najbardziej intensywnym rolnictwie, to 
można w najbliższej przyszłości oczekiwać poważnego nasilenia się problemów 
z ochroną i kształtowaniem zasobów wodnych na obszarach użytkowanych rolni-
czo. 

KIERUNKI RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNEJ 

Jako priorytetowe w procesie kształtowania zasobów wody, zarówno ze wzglę-
du na możliwości gospodarczego ich wykorzystania, jak i zachowania lub poprawy 
walorów przyrodniczych i turystycznych, należy uznać działania zmierzające do 
poprawy jej jakości. Dotyczy to szczególnie zlewni Gąsawki i Chodeczki. Jest to 
jedno z najtrudniejszych zadań gospodarki wodnej na obszarach rolniczych. Ob-
serwowana obecnie systematyczna poprawa jakości wody powierzchniowej wiąże 
się głównie z systematycznym ograniczaniem źródeł zanieczyszczeń punktowych 
oraz poprawą warunków składowania i przechowywania odchodów zwierzęcych. 
Można przypuszczać, że ma to pewien związek także z ograniczeniem poziomu 
nawożenia i zmniejszeniem hodowli zwierząt. Należy jednak oczekiwać znaczące-
go zwiększenia obciążenia wód powierzchniowych i podziemnych azotem pocho-
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dzącym ze źródeł rozproszonych. Ze względu na bardzo dobre naturalne warunki 
dla rolnictwa oraz długoletnie tradycje i korzystną strukturę agrarną, w analizowa-
nych zlewniach można oczekiwać szybkiej modernizacji i intensyfikacji rolnictwa 
do poziomu zbliżonego do krajów UE. Będzie to oznaczało zwiększenie odpływu 
azotu z obszarów rolniczych, który nawet kilkakrotne może przekroczyć ilości 
pochodzące ze źródeł punktowych.  

Istotnym czynnikiem, warunkującym realizacje celów i zadań gospodarki wod-
nej na obszarze trzech analizowanych zlewni, jest mała retencja. Rejon ten jest 
zaliczany do strefy o najpilniejszych potrzebach rozwoju małej retencji, wynikają-
cych z niekorzystnych warunków klimatycznych oraz dużych potrzeb poprawy 
stosunków wodnych na terenach rolniczych [KOWALCZAK i KACA, 1996; Program 
..., 1997]. Do strefy tej należy cały obszar dorzecza Odry (zlewnia Noteci) oraz 
obszar położony na południe od koryta Wisły (Kujawy).  

Na podstawie analiz stanu gospodarki wodnej w badanych zlewniach oraz 
przewidywanych kierunków rozwoju tych obszarów, główne działania zmierzające 
do poprawy gospodarowania wodą, obejmują:  
1) dalszą poprawę jakości wód powierzchniowych w celu osiągnięcia co najmniej 

II klasy czystości; 
2) zwiększanie naturalnej i sztucznej: 

– retencji krajobrazowej, 
– retencji glebowej, gruntowej i podziemnej, 
– retencji wód powierzchniowych; 

3) zwiększanie zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych, głównie przez 
zwiększenie retencji jeziornej; 

4) realizację planów rozwoju małej retencji do 2015 roku;  
5) odbudowę i modernizację urządzeń i systemów melioracyjnych; 
6) opracowanie i wdrożenie lokalnego systemu monitoringu jakości i ilości wody 

w ciekach głównych, ich dopływach oraz jeziorach, jako podstawy planowania 
i realizacji zadań zintegrowanej gospodarki wodnej; 

7) utworzenie systemu informatycznego dotyczącego gospodarki wodnej w ukła-
dzie zlewni – dotychczasowy system zbierania i gromadzenia danych o stanie 
gospodarki wodnej w zlewni, dostosowany do jednostek administracyjnych, 
utrudnia sprawne i efektywne planowanie oraz realizację i ocenę skutków re-
alizacji zadań gospodarki wodnej; 

8) opracowanie i wdrożenie systemów integrowanej gospodarki wodnej w obrę-
bie zlewni, zgodnych z wymogami stosownego prawodawstwa Unii Europej-
skiej (Ramowa Dyrektywa Wodna) i krajowego (Prawo wodne). 
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Natural and technical determinants of water management are presented in this paper together 
with the analysis of water management and availability of water resources in selected catchments of 
intensive agriculture in the kujawsko-pomorskie province. Most important problems of water man-
agement were estimated and attempts were undertaken to determine actions which would rationalize 
water management. Further improvement of surface water quality, increase of natural and artificial 
water retention, accomplishment of the small retention projects, elaboration and implementation of 
the local systems of monitoring water quality and quantity, creation of the information system for 
water management in a catchment and elaboration and implementation of the system of integrated 
water management in catchments were considered most important problems. 
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