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1. Wstęp 

Opracowanie wykonano w ramach umowy o dzieło na zlecenie stowarzyszenia Ptaki Polskie, z 

siedzibą w Goniądzu. Obszar opracowania obejmował okolice rowu biegnącego od miejscowości Polkowo w 

kierunku zachodnim i łączącego się z Kanałem Woźnawiejskim. Przedmiotem opracowania jest koncepcja 

lokalizacji piętrzeń na sztucznym cieku o lokalnej nazwie Rów spod Polkowa. Rów na całej długości jest 

obiektem melioracji szczegółowych. Nie jest odrębną działką ewidencyjną, lecz  stanowi użytek gruntowy 

(typu woda) w innych działkach ewidencyjnych. Prowadzi on wody w dwóch kierunkach – zachodnim do 

Kanału Woźnawiejskiego i wschodnim po przez sieć rowów do rzeki Biebrzy. Zlewnia jego leży w 95% w 

granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego a administracyjnie przynależy do gminy Goniądz i Sztabin.  

Północna część zlewni obejmuje teren ochrony ścisłej Rys. 1.  

 

Celem opracowania jest projekt działań prowadzących do zwiększenia uwodnienia terenu poprzez 

wydłużenie czasu trwania wiosennych zalewów/podtopień, co zgodnie z wiedzą ornitologiczna powinno 

prowadzić do poprawy warunków żerowania orlika grubodziobego. Ponadto działania te powinny mieścić się 

w grupie inwestycji zaliczanych do grona małej retencji. 

 

 

Rys. 1 Mapa położenia rowu spod Polkowa na tle granic administracyjnych  
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2. Opis stanu istniejącego w zlewni 

Rów powstał w XIX wieku przypuszczalnie w celu przyśpieszenia spływu wody z terenu bagiennych. Jak 

wynika z profilu podłużnego szerokość jego korony jest zmienna i wacha się w granicach 4-6m. Podobnie 

głębokość na odcinku w pobliżu Kanału Woźnawiejskiego i przy wsi Polkowo jest głębszy (do 1,5m) 

natomiast w środkowym odcinku płytszy 80-40cm. Generalnie spadek dna rowu jest w większej części w 

kierunku Kanału Woźnawiejskiego a w mniejszej w kierunku wsi Polkowo (następnie rowami do rzeki 

Biebrzy) i wacha się w granicach 0-0.37%. Największy spadek jest  na krańcach rowu. Do wyraźnego 

spłycenia dochodzi w pobliżu starych piętrzeń, na odcinkach leśnych w pobliżu wydm mineralnych oraz na 

przecięciu z  szlakami. Na rowie istniej trzy budowle o złym stanie technicznym (Fabiszewski, Kwaitkowski 

2011). Próg z narzutu kamiennego położony 50 m od ujścia do Kanału pełni funkcję kładki, a nie piętrzącą z 

uwagi na brak uszczelnienia. Doskonałą lokalizację ze względu na zakotwienie w wydmach mineralnych ma 

zastawka z kładką oraz przepust z piętrzeniem położony na grobli. Budowle te utrzymane w dobrym stanie 

technicznym i zabezpieczone przed bocznym omijaniem wód najefektywniej mogą utrzymywać poziom wód 

nad terenem.  

     

2.1. Ukształtowanie terenu 

Zlewnia Rowu spod Polkowa jest położona w Środkowym Basenie Biebrzy i obejmuje swym zasięgiem 

tereny położone pomiędzy ostańcem wyższego poziomu akumulacyjnego w Polkowie na wschodzie oraz 

kanałem Woźnawiejskim na zachodzie. Na równinie akumulacyjnej od północy wododział przylega do 

sandru jezior Rajgrodzkich. Jest to obszar równinny o maksymalnych deniwelacjach sięgających 15 m w 

okolicach Wilczej Góry (wydma Grzęd). Obszar obniżenia Rowu spod Polkowa jest nieznacznym 

zagłębieniem opadającym w kierunku południowo-zachodnim. Poza obszarem środkowego biegu Rowu, 

gdzie jego koryto biegnie pomiędzy wydmami, obniżenie łożyska cieku jest bardzo nieznaczne. Wydmy 

mineralne uformowały rzeki roztopowe w procesie akumulacji. Większa część równiny torfowej położona 

jest na rzędnej 111 m n.p.m +-0,5m  
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Rys. 2 Model wysokości terenu 

 

2.2. Użytkowanie terenu 

Obszar zlewni Rowu spod Polkowa w większości pokrywają lasy liściaste (olsy) oraz  łąkowe zbiorowiska 

turzycowe Rys. 3. W północno-wschodniej oraz zachodniej części badanego obszaru występuje sukcesja 

zbiorowisk zaroślowych oraz zanikanie otwartych łąk. Zjawisko to jest wynikiem ograniczenia rolniczego 

wykorzystania łąk. Ponadto, może być również konsekwencją drenującego oddziaływania rowu spod 

Polkowa, widocznego szczególnie w okresach letnich. Obszary położone wzdłuż północno-wschodnich 

granic obszaru badań są ekstensywnie użytkowane rolniczo jako pastwiska, łąki kośne oraz nieliczne pola 

uprawne (na gruntach mineralno-organicznych). Centralną oraz zachodnią część obszaru badań pokrywają 

obszary nieużytkowane, gdzie naturalne procesy ekologiczne powodują zachowanie niemal naturalnych 

siedlisk bagiennych. Jakkolwiek, w okresach letnich nizówek, również w tych częściach obszaru badań 

zaobserwowano negatywny, odwadniający wpływ Rowu spod Polkowa na pobliskie obszary. 
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Rys. 3 Użytkowanie terenu 

 

Tab. 1 Powierzchnia użytkowania terenu 

Użytkowanie 

Powierzchnia 

[ha] 

Bagna śródlądowe (zbiorowiska turzycowe) 678,33 

Lasy (głównie liściaste) 760,09 

Łąki 107,11 

Zespoły drzewiasto krzewiaste 288,00 

Grunty orne 77,45 
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2.3. Utwory powierzchniowe 

Rzeźba terenu obszaru badań powstała w wyniku procesów fluwioglacjalnych ostatniego zlodowacenia 

(Wistulian) (Żurek, 1984). Osady fluwioglacjalne ostatniego zlodowacenia spoczywają na osadach starszych 

zlodowaceń plejstoceńskich. Miąższość utworów fluwioglacjalnych i zwałowych osiąga w Dolinie Biebrzy 

około 80 m (Ber, 2000, Różycki, 1972). W początkach Holocenu, silne procesy eoliczne doprowadziły do 

powstania ciągów wydmowych w centralnej części Środkowego Basenu Biebrzy (Grzędy). W późniejszych 

etapach Holocenu, ze względu na silne uwodnienie obszaru oraz niewielkie spadki hydrauliczne zwierciadła 

wód powierzchniowych i podziemnych następował rozwój torfowisk niskich (Oświt, 1991). Miąższość 

osadów torfowych w Środkowym Basenie Biebrzy sięga obecnie maksymalnie 4,5 m (Żurek, 2005). Na 

podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2007-2009 stwierdzono, że miąższość utworów 

organicznych w środkowej i północnej części obszaru oddziaływania Rowu spod Polkowa sięga 

maksymalnie około 3 m.  

 W północno-wschodniej oraz zachodniej części obszaru, ze względu na silne oddziaływanie drenażu 

rowów melioracyjnych oraz Kanałów: Woźnawiejskiego i Augustowskiego, torfowiska uległy degradacji, a 

wierzchnia warstwa torfów o miąższości maksymalnie do około 50 cm uległa zmurszeniu. Północno-

wschodni odcinek granicy obszaru oddziaływania Rowu spod Polkowa przebiega wzdłuż wierzchołków 

ostańców wyższego tarasu akumulacyjnego powstałych w pierwszej fazie deglacjacji lądolodu 

Wistuliańskiego (Żurek, 1984). Zdaniem Musiała (1992) wyspa mineralna Polkowa jest wzgórzem 

glacifluwialno-ablacyjnym. Obszar ten ma istotny lokalnie wpływ na zasilanie wód podziemnych torfowisk i 

murszowisk położonych w sąsiedztwie. Obszary wydmowe, którymi przebiega granica oddziaływania Rowu 

spod Polkowa, również stanowią istotne lokalnie źródło zasilania wód podziemnych (Falkowski i 

Złotoszewska-Niedziałek, 2008). Istotność wydm oraz wyspy mineralnej Polkowa w zasilaniu otaczających 

obszarów torfowisk i murszowisk zostały potwierdzone w badaniach modelowych przepływu wód 

podziemnych (Grygoruk i in., 2011). 

W wyniku zróżnicowania utworów powierzchniowych obszaru oddziaływania Rowu spod Polkowa, na 

terenie badań wykształciło się szerokie spektrum gleb (Rys. 6). Najistotniejszą grupą gleb są tutaj gleby 

torfowe (przeważnie turzycowiskowe oraz szuwarowe) oraz murszowe. W Tab. 2 i Rys. 5 przedstawiono 

profile gleb obszaru badań. Przeważają gleby kompleksu wilgotnościowego BC oraz B (Rys. 7). 
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Tab. 2  

Rys. 4 Mapa utworów powierzchniowych (źródło: 2000, Plan Ochrony BPN) 

 

 

Rys. 5 Rodzaj gleb (źródło: 2000, Plan Ochrony BPN) 
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Tab. 2 Opis odkrywek glebowych (źródło: 2000, Plan Ochrony BPN) 

Numer 

odkrywki Data 

Symbol 

typu 

gleby 

Symbol 

KWG Zbiorowisko roślinne 

Głębo-

kość 

do zw. 

wody 

Gł. 

podst. 

warst. 

[cm] Opis warstwy gleby 

1061 01-06-1964 PtIbb B las brzozowy   

-10 torf turzycowiskowy R3 

-120 torf turzycowiskowy R2 

-200 torf szuwarowy R2 

-201 piasek 

1062 08-08-1964 PtIcb C laka turzycowa, kepiasta   

-10 korzeniowa 

-20 torf turzycowiskowy R2 

-50 torf szuwarowy R3 

-175 torf szuwarowy R2 

-270 torf mechowiskowy R1 

-271 piasek 

1063 01-06-1964 PtIbb B laka turzycowa, zakrzaczona   

-10 korzeniowa 

-50 torf turzycowiskowy R2 

-100 torf szuwarowy R2 

-210 torf szuwarowy R1 

-211 piasek 

1064 01-06-1964 Pt(M)Icb C laka turzycowa, kepiasta   
-15 

torf amorficzny z oznakami 
murszenia 

-130 torf szuwarowy R3 

-131 piasek 

1065 08-08-1964 PtIbc BC 
laka turzycowo -mszysta 

zakrzaczona 
-50 

-15 korzeniowa 

-65 torf turzycowiskowy R2 

-90 utwór torfowo mulowy 

-150 

torf szuwarowy R3 glebiej nie 

wiercono 

1065/2 08-08-1978 PtIcb C 
laka turzycowo -mszysta 

zakrzaczona 
-20 

-20 korzeniowa 

-40 torf turzycowiskowy R2 

-80 torf turzycowiskowy R3 

-100 torf szuwarowy R2 

-115 torf szuwarowy R3 

-150 

torf szuwarowy R2 glebiej nie 

wiercono 

1077 01-06-1964 PtIcb C zakrzaczenia - brzoza, wierzba   

-15 korzeniowa torf amorficzny 

-25 torf turzycowiskowy R2 

-120 torf szuwarowy R3 

-175 torf turzycowiskowy R2 

-200 torf lozowy R2 

-201 piasek drobnoziarnisty 

1077/1 09-08-1978 PtIcc C laka turzycowa, zakrzaczona 0 

-25 korzeniowa 

-65 torf turzycowiskowy R3 

-135 torf szuwarowy R3 

1079 01-06-1964 PtIcb C laka turzycowa, zakrzaczona   

-20 korzeniowa 

-60 torf turzycowiskowy R3 

-120 torf szuwarowy R2 

-160 torf szuwarowy R2 

-161 piasek drobnoziarnisty 

1087 01-06-1964 PtIIbb B las brzozowy   

-3 torf amorficzny 

-90 torf turzycowiskowy R2 

-220 torf szuwarowy R2 

-280 gytia wapienna 

-281 piasek drobnoziarnisty 

132cz 01-06-1961 PtIbb B 
Salicetum pentendro-cinerese 

betuletum 
  

99 

obumierajace szczatki roslin i 

torfowców 

-50 

torf turzycowiskowy 

ciemnobrunatny R2 

-200 

torf turzycowiskowy czarny 

R2 

170 10-07-1991 PtIcb C laka turzycowa -18 
-12 korzeniowa 

-40 torf turzycowiskowy R2 
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Numer 

odkrywki Data 

Symbol 

typu 

gleby 

Symbol 

KWG Zbiorowisko roślinne 

Głębo-

kość 

do zw. 

wody 

Gł. 

podst. 

warst. 

[cm] Opis warstwy gleby 

-80 torf szuwarowy R3 

-150 torf szuwarowy R2 

-210 torf mechowiskowy R1 

-211 piasek luzny 

178 28-06-1999 PtMIb1 C las olchowy z brzoza -10 

-3 sciólka drzew lisciastych 

-15 torf amorficzny murszejacy 

-50 torf olesowy lozowy R2 

-70 utwór torfiasty 

-80 piasek slabogliniasty 

183 20-01-1999 PtIIcc1 C 
torfowisko wysokie (sosna, 

brzoza, torfowce) 
-20 

-5 butwina torfiasta 

-10 torf mszarny R1 

-40 

torf mszarny ze szczatkami 

drewna R2 

-80 torf mszarno sosnowy R3 

-125 torf sosnowy mazisty R3 

-126 piasek slabogliniasty 

184 20-01-1999 PtMIb1 C las brzozowy 0 

-5 sciólka lesna 

-20 

torf amorficzny z oznakami 

murszenia 

-60 torf olesowy lozowy R2 

-61 piasek luzny 

185 18-01-1999 I pl D wal wydmowy, niezadarniony > -200 

-18 piasek luzny szaropopielaty 

-20 
piasek luzny szarozólty z 
ciemnymi zaciekami 

-200 

piasek drobnoziarnisty zólty 

glebiej nie wiercono 

185/1 16-06-1999 PtIbc BC turzycowisko kepiaste -10 

-15 
korzeniowa powiazana 
korzeniami turzyc 

-55 torf turzycowiskowy R2 

-75 

konkrecje Fe przemieszane z 
humusem czarnordzawe 

zeskalone 

-150 

torf szuwarowy R3 glebiej nie 

wiercono 

185/2 25-08-1999 PtIcc C 
turzycowisko mszyste, 

kepiaste 
-25 

-14 korzeniowa 

-35 

torf turzycowy 

mechowiskowy R2 

-60 torf turzycowiskowy R3 

-130 torf szuwarowy R3 

-200 torf mechowiskowy R1 

-201 piasek luzny 

186 12-07-1999 Mt(P)Icb C 
laka turzycowo-smialkowa, 

zakrzaczona 
-35 

-8 darn 

-18 mursz gruzelkowaty torfiasty 

-60 torf turzycowiskowy R3 

-200 

torf szuwarowy R2 glebiej nie 

wiercono 

255 05-11-1998 Mt(P)Icb C laka turzycowa,zakrzaczona -15 

-6 darn 

-18 mursz torfiasty 

-45 torf szuwarowy R3 

-150 torf szuwarowy R2 

-151 piasek luzny 

80 13-10-1998 Mr 11 D laka smialkowa -50 

-25 mursz gruzelkowaty 

-35 piasek nasycony humusem 

-36 piasek luzny 
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Rys. 6 Kompleksy wilgotnościowo glebowe (źródło: 2000, Plan Ochrony BPN) 

 

Rys. 7 Miąższość gleb organicznych (źródło: 2000, Plan Ochrony BPN) 
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3. Charakterystyki hydrologicznych  

 

Rów Spod Polkowa położony jest Środkowym Basenie Biebrzy i swój początek bierze z systemu 

melioracyjnego powiązanego z systemem rzeki Netty i Kanału Augustowkiego na wysokości wsi Polkowo, z 

którym jest połączony. Biegnie on stąd na zachód łącząc się z Kanałem Woźnawieskim ok. 1 km od jego 

połączenia z rzeką Ełk (Rys. 8). Koryto Rowu Spod Polkowa charakteryzuje się więc również spadkiem w 

dwóch kierunkach i w związku z tym obszar zlewni rozdzielony jest na dwie zlewnie o odpływie ze 

wschodniej części do Netty i Kanału Augustowskiego, a z  zachodniej do Kanału Augustowskiego. 

 

Warunki hydrologiczne Rowu Spod Polkowa kształtowane są przez dwa główne czynniki. Są to, po pierwsze, 

w strefie przyległej do Kanału Woźnawieskiego warunki przepływu w Kanale, a na pozostałym obszarze w 

znacznej mierze bilans opadu i ewapotranspiracji. Dlatego też warunki klimatyczne obszaru są niezwykle 

ważne w kształtowaniu odpływu z tego terenu. Obszar Kotliny Biebrzańskiej zaliczany jest do strefy klimatu 

umiarkowanego przejściowego, z zaznaczającymi się wpływami kontynentalnymi. Jednak jego specyficzność 

pozwoliła zaliczyć go w podziale klimatycznym woj. podlaskiego do subregionu biebrzańskiego. 

Charakteryzuje się on wyraźnymi cechami kontynentalizmu termicznego, najmniejszymi opadami 

atmosferycznymi (szczególnie latem) i względnie niewielkimi maksymalnymi opadami dobowymi. Warunki 

meteorologiczne obszaru zlewni Rowu Spod Polkowa charakteryzuje stacja klimatyczna Biebrza-

Pieńczykówek. Na podstawie danych z wielolecia 1961-2000 średnia roczna temperatura powietrza wynosiła 

6,6ºC, temperatura minimalna wynosiła -35,6 ºC  (styczeń 1970r.) a maksymalna roczna wynosiła  35,1ºC 

(sierpień 1963 r.). Średnie miesięczne wartości temperatur powietrza najwyższe przypadają na lipiec 

(17,0ºC), a najniższe na styczeń (-4,2ºC) [Górniak, 2004]. Średni roczny opad dla czterdziestolecia 1961-

2000 był równy  536mm. Najmniejsze wartości opadów notuje się od stycznia do marca, a największe w 

miesiącach ciepłych. Natomiast od listopada do kwietnia występują opady śniegu, tworzące pokrywę śnieżną. 

Obliczone dla tej stacji ewapotranspracja wskaźnikowa wynosiła 570 mm, co wskazuje na niedoboru wody w 

skali roku. 

 

Rów Spod Polkowa znajduje się w większej części w zlewni Kanału Woźnawiejskiego, o który prowadzi 

wodę z rzeki Jegrzni. Jegrznia jest rzeką obserwowaną na dwóch podstawowych wodowskazach: Rajgród i  

Woźnawieś. Średnie przepływ ze średnich rocznych z wielolecia 1978-1995 w Woźnejwsi (wodowskaz 

najbliższy ujścia do Kanału) wynosił SQ=5,85 m
3
/s podczas gdy średni z przepływów minimalnych wynosił 

SNQ = 1,76 m
3
/s a średni z maksymalnych 14.0 m

3
/s. Maksymalny przepływ notowany w Woźnejwsi 

wynosił 37,2 m
3
/s a najniższy  0,63 m

3
/s [Byczkowski i Fal, 2004]. Średnie roczne odpływy jednostkowe 

wahają się natomiast od 0,74 l/s·km
2
 do 43,7 l/s·km

2
  przyjmując wartość średnią 6,33 l/s·km

2 
[Byczkowski i 

Fal, 2002]. Od 1988 roku prowadzone są dodatkowe pomiary hydrologiczne na wodowskazach Kuligi I 

zlokalizowanym na Jegrzni powyżej Kanału Woźnawiejskiego oraz Kuligi II, poniżej rozdzielenia rzeki na 

dwie drogi (patrz Rys. 8). Na podstawie analizy danych z tych wodowskazów określa się, że ok. 70% wód 

Jegrzni prowadzona jest Kanałem Woźnawiejskim. Kubrak i Okruszko (2000) określili w wyniku 

modelowania hydrodynamicznego rzędne zwierciadła wody oraz przepływy dla przekrojów położonych na 

kanale woźnawiejskim. W najbliższym z przekrojów W01BP położonego 800m powyżej ujścia Rowu Spod 

Polkowa do Kanału Woźnwiejskiego (Rys 8) wartość średniego niskiego przepływu wynosiła SNQ = 1,43. 
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Próba oszacowania obszarowej zmienności odpływu na obszarze nieobserwowanym Basenu Środkowego 

Biebrzy została podjęta przez Byczkowskiego i Kubraka [1996]. Na podstawie badań prowadzonych w latach 

1988-1992 oszacowano wartości odpływu jednostkowego  na obszarze odwadnianym przez Rów od Polkowa 

na poniżej 2 l/s·km
2
. 

 

 

Rys. 8 Sieć hydrograficzna na tle prowadzonego monitoringu 

  

Wybudowany w XIX wieku kanał Woźnawiejski doprowadził do szybkiego przemieszczania się wód Jegrzni 

do Biebrzy i praktycznie zniwelował wpływ Ełku na zasoby wodne obszaru badań, co doprowadziło do 

znacznego ograniczenia wiosennych zalewów oraz obniżenia poziomu wód gruntowych. W latach 1960-1970 

wybudowano urządzenia tzw. Rajgrodzkiego Węzła Wodnego, które pozwalają na piętrzenie wody w 

jeziorze Rajgrodzkim i pozwalają na prowadzenie gospodarowania wodą i zwiększenie przepływu na 

obszarze zlewni dolnej Jegrzni  i Kanału Woźnawiejskiego.  Należy zauważyć, że naturalne warunki 

hydrologiczne obszaru charakteryzowały się dużym stopniem uwilgotnienia, które zapewniały właśnie częste 

i długotrwałe zalewy. Podstawowym zadaniem gospodarki wodnej powinno być więc jak najwierniejsze 

odtworzenie warunków sprzed naruszenia warunków hydrograficznych, przez np. budowę piętrzeń na rowie 

spod Polkowa. Gospodarowanie wodą w Rajgrodzkim Węźle Wodnym (którego głównym zadaniem jest 

dostarczenie wody do obiektu Kuwasy) ma wpływ jedynie na dolną część rowu spod Polkowa, i zaznacza się 

na odcinku do 200m [Mioduszewski i in. 1996]. W okresach wiosennych zaznacza się silny wpływ drenujący 

Kanału Woźnawieskiego powodujący, szybkie osuszanie Rowu i likwidację zalewów wokół Kanału. Efekt 

ten nie jest tak wyraźny latem z uwagi na zarastanie Kanału Woźnawieskiego i towarzyszące mu 
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podpiętrzenie wody, któremu jednak z wyjątkiem sytuacji ekstremalnych, nie towarzyszą zalewy. Poziomy 

wód gruntowych w roku przeciętnym układały się w granicach ok. 50 cm głębokości w okolica Kanału 

Woźnawiejskiego i podnosiły się do ok. 12-30 cm na pozostałym obszarze. Pomimo to, w okresach 

ekstremalnych susz letnich zauważa się spadek poziomu wód gruntowych większy niż 1 m prowadzący do 

wysuszenia Rowu Spod Polkowa w okresie letnim [Mioduszewski i in. 1996]. Potwierdziły to również 

badania wykonywane w okresie ostatnich lat 2008-2011 [Grygoruk i in. 2011], które wykazały, że w okresie 

letnich niżówek zwierciadło wody na obszarze zlewni rowu spod Polkowa w strefie środkowej układało się w 

granicach 10-15 cm, natomiast w części wschodniej może na spadać do głębokości 5-30 cm. Głównym 

powodem obniżania się zwierciadła wody jest nadmierna ewapotranspiracja, szczególnie silnie 

oddziaływująca na zwierciadło wód gruntowych na obszarach nie użytkowanych rolniczo i  porośniętych 

lasem. Ewapotranspiracja jest najsilniejsza w okresie maksimum wegetacyjnego przypadającego w tym 

regionie na lipiec i sierpień, kiedy jej wielkość nie może być zrównoważona wartościami opadów. Niedobory 

opadów obliczone dla okresu 1962-1994 jako różnica pomiędzy ewapotranspiracją wskaźnikową obliczoną 

metodą Penmanna a opadami pomierzonymi [Mioduszewski i in., 1996] wykazały, że w roku przeciętnym 

(p=50%) wynosi on 288 mm, podczas gdy w roku ekstremalnie suchym (p=5%) wynosi aż 411 mm. Można 

przyjąć, że są to również maksymalne wartości przesiąkania wody z kanału Woźnawiejskiego do strefy 

przykorytowej.  

 

Układ zwierciadła wód podziemnych I horyzontu wykazuje spadek z północy na południe stanowiącego 

główny kierunek zasilania obiektu, który znajduje się w strefie transmisyjnej pomiędzy obszarem 

Czerwonego Bagna a Biebrzą [Mioduszewski i in. 1996; Grygoruk i in., 2011]. Ponadto, w części zachodniej 

Rów biegnie przez strefę wydm, stanowiącą obszar wododziałowy i jednocześnie lokalny obszar zasilania 

horyzontu wód podziemnych. 

 

 

 

 

4. Propozycja lokalizacji obiektów małej retencji 

 

Dla uzyskania celów koncepcji proponuje się wykonanie następujących urządzeń wodnych, których 

lokalizację przestawiono na Rys. 9: 

1. przepustu z piętrzeniem do 1m zlokalizowanego w km 0+050 rowu spod Polkowa wraz z groblą 

wzmocnioną włókniną łączącą przyległy teren z przyczółkami przepustu umożliwiającą przejazd 

lekkich pojazdów rolniczych (zaznaczony numerem 1 na mapie poglądowej). 

2. zastawka drewniana ze ścianką szczelną oraz kładką o wysokości piętrzenia do 1m zlokalizowana w 

km 2+043 rowu spod Polkowa wraz groblami łączącymi obiekt z przyległym terenem (zaznaczona 

numerem 2 na mapie poglądowej), 

3. modernizacja istniejącej zastawki o wysokości piętrzenia do 1m zlokalizowanej w km 2+837 rowu 

spod Polkowa z zachowaniem ciągłości komunikacyjnej z przebiegającym szlakiem turystycznym 

(zaznaczona numerem 3 na mapie poglądowej), 

4. Modernizacja przepustu z piętrzeniem i dwóch przepustów polegająca na: 
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a. modernizacja istniejącego przepustu z piętrzeniem o wysokości piętrzenia do 1m 

zlokalizowanej w km 5+386 rowu spod Polkowa z umocnieniem lokalnej drogi po bokach, w 

celu zapobieżenia jej zalewania (zaznaczona numerem 4a na mapie poglądowej), 

b. modernizacja dwóch przepustów na przepusty z piętrzeniem poniżej 1m na drodze 

prowadzącej do zastawki zlokalizowanej w km 5+386 rowu spod Polkowa - zaznaczone 

numerem 4b i 4c na mapie poglądowej, 

5. przetamowanie (zalądowienie) rowu spod Polkowa zlokalizowane w km 7+345 rowu spod Polkowa 

na długości około 8 m do rzędnej brzegu rowu. Konstrukcja powinna być szczelna i umożliwić 

przejazd lekkiego sprzętu rolniczego. - zaznaczone numerem 5 na mapie poglądowej 

 

Lokalizację obiektów opracowano na podstawie rozpoznania terenowego oraz  wynikach pomiarów 

zawartych w opracowaniach dotyczących profilu podłużnego rowu oraz  danych zebranych w innych 

rozdziałach tej koncepcji. Ponadto pod uwagę brano morfologie terenu (wydmy) oraz możliwości 

dowiezienia materiałów przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. Mimo to należy podkreślić, 

że teren ten jest w pewnych okresach roku praktycznie niedostępny ze względu na ochronę oraz ze 

względu na warunki w nim panujące. Dlatego projekt budowli powinien wykorzystywać materiały 

rodzime i lekkie prefabrykaty a termin wykonania budowli należy ustalić w okresie zimowym. Jak 

jednostki transportujące (ciągnące) szczególnie sprawdzają się w tym rejonie ratraki.    

 

Rys. 9 Propozycja lokalizacji piętrzeń 
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5. Ocena zasięgu oddziaływania obiektów małej retencji  

Aktualnie funkcja odwadniająca rowu spod Polkowa zaczynała się w okresie gdy poziom wody w rzece 

Biebrzy oraz w kanale Woźnawiejskim spada poniżej wody brzegowej rowu. Dla części odwadniającej w 

kierunku Kanału Woźnawiejskiego jest to rzędna około 110 m n.p.m. Natomiast dla części odwadniającej w 

kierunku Biebrzy jest to rzędna 111.60. Okres ten występuje przeważnie wczesną wiosną gdy poziom 

głównych cięgów gwałtownie się obniża na skutek zmniejszenia zasilania z wysoczyzny oraz słabego jeszcze 

zarastania w korycie cieku. Od tego momentu rów w pierwszej kolejności ściąga wody zalewowe i wtedy 

oddziaływanie rowu jest największe i może dochodzić nawet do granic swojego wododziału. Czas 

intensywnego zbierania zalewów jest bardzo zmienny i zależy od wielu czynników takich jak akumulacja 

pokrywy śniegowej, temperatury powietrza, opadów deszczu, gospodarki wodnej na jazach piętrzących na 

Kanale Augustowskim i na rzece Jegrzni. Dodatkowo należy podkreślić, że czas oddziaływania rowu maleje 

wraz ze wzrostem odległości od niego oraz zależy od spadku terenu i pokrycia terenu roślinnością. 

Po ustąpieniu zalewów rów ze względu na niewielki spadek dna pracuje podobnie jak wykop odwadniając 

teren do niego przyległy wytwarzając lej o promieniu 11-25m (wg wzoru Sichardta) w zależności od jego 

głębokości  oraz rodzaju gruntu. Lej ten w rzeczywistości może mieć większy zasięg co wynika z pomiarów 

przeprowadzonych w trzech ciągów piezometrów prostopadłych do k. Woźnawiejskiego w latach 1992-1994 

(Mioduszewski i inni, 1996) w których lej lewobrzeżny przy odwodnieniu 1m wynosił minimum 500 m. W 

związku z tym przeprowadzono dodatkowo analizę wyników obliczeń modelu wód gruntowych SIMGRO 

(wielolecie 1961-96) opisanych w (Okruszko, 2005) i ustalono, że maksymalny zasięg leja depresji dla 

analizowanego rowu może dochodzić do 100m (w ujściowym odcinku) co przedstawiono na Rys. 12. 

Proponowane budowle ze względu na położenie i założony poziom piętrzenia będą miały różny zasięg 

oddziaływania. Ze względu na wrażliwość ekosystemu w większości przypadkach proponuje się budowle o 

regulowanym poziomie piętrzenia, który w zależności od wyników monitoringu może być zmieniony. W celu 

określenia rzędnych poziomu piętrzenia budowli nr 1 położonej na odcinku rowu o głębokości 1,5 ustalono 

rzędną wody dolnej, która jest istotna przy obliczaniu wysokość piętrzenia tej budowli, która nie powinna 

przekraczać 1m. Ponieważ budowla ta, leży na odcinku rowu, którego stany wody zdominowane są przez 

reżim panujący w kanale Woźnawiejskim postanowiono dla niego ustalić charakterystyki hydrologiczne. W 

tym celu odwołano się do obliczeń modelowych przeprowadzonych  dla całego basenu środkowego i 

wielolecia 1961-1996 (Okruszko,2005). Ustalono dla nich, że w kanale w okolicy ujścia Rowu SNQ =1,43 

m3/s a H=109.13 m n.p.m. Ponieważ budowla leży jedynie 50m od kanału rzędna ta w rowie jest o entymetr 

większa czyli 109.14 co by znaczyło, żeby budowla nie piętrzyła więcej niż 1m to jej poziom piętrzenia nie 

powinien być większy od 110.14. Ponieważ w tym rejonie teren jest na wysokości 109.97 oraz przy 

przepuście powinny panować stabilne warunki przejazdu rzędną tą ustalono na poziomie 109.85. Pozostałe 

odcinki rowu w rejonie budowli są płytsze od 1m dlatego nie ma niebezpieczeństwa przekroczenia 1m 

piętrzenia. Dlatego dla  budowli nr 2 i 5 przyjęto piętrzą do poziomu przyległego terenu. Natomiast w 

przypadku budowli 3 i 4 proponuje się po ich modernizacji utrzymać istniejący poziom piętrzenia (opisany 

farbą na tych budowlach). Sytuacja ta jest na tyle istotna, że budowle te są położone w pobliżu obszaru 

ochrony ścisłej dlatego ich oddziaływanie przy takim założeniu nie zmieni aktualnie panujących stosunków 

wodnych na ich terenie. Wręcz przeciwnie zaniechanie modernizacji tych budowli doprowadzi do ich 

całkowitej dewastacji oraz obniżenie się czasu i głębokości wiosennych zalewów. Zalądowienie rowu 

proponowane w przypadku budowli nr 5 jest wykonane w celu utrzymania wody w strefie wododziału. 

Zadaniem jego jest zapobiegniecie niekontrolowanemu odwodnieniu terenu Parku, które zachodzi w wyniku 

pogłębiania i udrożniania rowu na gruntach prywatnych przyległych do wsi Polkowo. Budowa na tym terenie 
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urządzeń o regulowanym odpływie będzie się wiązać z koniecznością ich nadzoru co może być sprawą 

kosztowną i problematyczną. 
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Rys. 10 Przekrój poprzeczny w rejonie lokalizacji inwestycji 4a,4b,4c wykonany wiosną 2011 
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Tab. 3 Obliczenia zasięgu oddziaływania piętrzeń w okresie poza zalewami 

Nr 

plan. 

Budo-

wli 

Rzędna 
poziomu 
piętrzenia 
m n.p.m 

 

Rzędna 

Dna 

m 

n.p.m. 

Hekto-

metr 

Przekrój 

poprzeczny 

z prof. 

podłużnego 

nr 

Typ gleby 

wg. 

najbliższej 

odkrywki 

Przeważający 

rodzaj torfu do 

głębokości 

odwodnienia 

Wsp. 

filtracji dla 

torfów 

basenu 

środkowego 

Biebrzy 

przy gł. Do 

zw.w. 

gruntowych 

0.2m m/d** 

Przeciętna 

głębokość 

rowu h w 

m 

Spadek 

zw. 

wody 

Spadek 

dna 

Zasięg 

cofki w 

okresie 

wiosennym 

spływów 

z=2cm 

 
Z

asięg
 leja d

ep
resji w

g
 

w
zu

 S
ich

ard
ta [m

] 

1 
109.85 

 

108.43 0+050 1 Mt(P)Icb Szuwarowy R3 2.5 1.5 0.00032 
0.00054 586 24.2 

2 110.73 109.50 2+040 3 PtIcc Turzycowiskowy 

R3 

2.5 0.8 0.00002 
0.00100 258 12.9 

3 111.25 

 

110.30 2+840 5 PtIcc Turzycowiskowy 

R3 

2.5 1.1 0.00025 
0.00044 501 17.8 

4 112.28 111.41 5+370 10 PtMIb1 Olesowy łozowy 

R2 

2.5 0.7 0.00025 
0.00008 3687 11.3 

5 111.7 111.56 7+345 14 PtIbb Szuwarowy R2 2.5 1 0.00008 W obie 

strony  
3375* 16.1 

* przy przyjęciu do obliczeń cofki spadku zw. wody a nie dna 

** wg. Mioduszewski i inni Gospodarka Wodna na Torfowisku w Basenie Środkowym Biebrzy 1996



 

Rys. 11 Schemat do obliczeń zasięgu leja depresji do wzoru Sichardta 

 

 

Rys. 12 Mapa zasięgu oddziaływania poszczególnych piętrzeń 
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6. Obliczenia przepływów charakterystycznych o określonym 
prawdopodobieństwie występowania p% dla proponowanych budowli 

6.1. Charakterystyka zlewni cząstkowych poszczególnych budowli 

 

Na rowie spod Polkowa planuje się wykonanie i zmodernizowanie siedmiu budowli 

hydrotechnicznych zaznaczonych na Rys. 9 zamykających się w pięciu zlewniach cząstkowych. 

Pomiędzy budowlą nr 4 i 5 znajdzie się wododział powodujący odpływ wód w dwie strony, na 

wschód i zachód. Znaczna część zlewni Rowu spod Polkowa jest porośnięta lasami bądź 

zakrzyczeniami, pozostały obszar stanowią mokradła śródlądowe. 

 Poniżej umieszczono podstawowe informacje o pięciu zlewniach projektowanych 

budowli na rowie spod Polkowa obliczone na podstawie map przedstawionych na Rys. 2 i Rys. 3. 

Średni roczny opad dla zlewni przyjęto jak dla stacji opadowej Biebrza – Pieńczykówek, P = 583 

mm. 

 

Tab. 4 Powierzchnia zlewni przynależnych poszczególnym piętrzeniom 

 

Powie-

rzchnia 

zlewni 

F [km
2
] 

Średni spadek 

zlewni 

i [%] 

Najdłuższa 

droga spływu 

od wododziału 

do przekroju 

L [km] 

Stopień 

zalesienia 

zlewni 

[%] 

Budowla nr 1 12,634 0,285 9,091 72,362 

Budowla nr 2 10,390 0,502 7,067 83,258 

Budowla nr 3 9,958 0,182 6,269 86,700 

Budowle nr 4a,b,c 6,965 0,096 3,778 86,863 

Budowla nr 5 6,965 0,096 2,800 86,863 
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6.2. Obliczenia hydrologiczne 

 

Z uwagi na brak bezpośrednich obserwacji wodowskazowych w zlewni Rowu spod 

Polkowa, charakterystyczne wielkości przepływów obliczono w oparciu o wzory empiryczne. 

Obliczenia przepływów przeprowadzono na podstawie wzoru J. Wołoszyna umożliwiającego 

obliczenie przepływów o zadanym prawdopodobieństwie przekroczenia p%. Metoda ta jest 

stosowana i sprawdzona dla obliczeń w przypadku zlewni Dolnego Śląska, w których występuje 

brak obserwacji hydrometrycznych. Budowla numer 5 jest przetamowaniem położonym na 

wododziale dlatego założono dla niej przepływ równy zero, przy świadomości że w okresie 

wiosennych zalewów mogą przez nią przepływać niewielkie ilości wody. 

 

Obliczenie przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia na podstawie wzoru J. 

Wołoszyna: 

 

 

 

gdzie: 

qp - spływ jednostkowy wielkiej wody o prawdopodobieństwie p%, [m
3
/s]; 

Jp - natężenie deszczu nawalnego o prawdopodobieństwie p% [mm/min.]; 

t - czas trwania deszczu, [min.], w/g wzoru Sokołowskiego; 

φ - współczynnik spływu, zależny od topografii zlewni, jego wartość dla terenów 

zielonych wynosi 0,2; 

tk - czas koncentracji fali, [godz.]; 

n - wielokrotność czasu koncentracji w czasie opadania wezbrania jest to liczba 

niemianowana o wartości zależnej od wielkości zlewni, n = 4; 

m - współczynnik smukłości fali, m = 0,6; 1/(m+n ×m) = 0,33; 

ψ - współczynnik nierównomierności rozłożenia deszczu w zlewni; 
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a) Obliczanie czasu koncentracji strugi: 

 

gdzie: 

L - najdłuższa droga spływu od wododziału do przekroju [km]; 

V - prędkość spływu [m/s], zależna od zalesienia i średniego spadku zlewni 

Tab. 5 Parametry hydrologiczne dla poszczególnych budowli 

 

 

Najdłuższa 

droga spływu 

od wododziału 

do przekroju 

L [km] 

Prędkość 

spływu 

V [m/s] 

Czas 

koncentracji 

fali 

tk [godz.] 

Budowla nr 1 9,091 0,077 32,707 

Budowla nr 2 7,067 0,092 21,300 

Budowla nr 3 6,269 0,030 57,606 

Budowla nr 4 3,778 0,016 65,822 

 

b) Czas trwania deszczu miarodajnego na podstawie wzoru Sokołowskiego: 

 

gdzie: 

tk - czas koncentracji fali [godz.] 

 

Tab. 6 Czasy trwania deszczu dla poszczególnych budowli 

 

 

Czas trwania 

deszczu 

miarodajnego 

t [min] 

Czas trwania 

deszczu 

miarodajnego 

t [h] 

Budowla nr 1 971,069 16,184 

Budowla nr 2 686,863 11,448 

Budowla nr 3 1531,186 25,520 

Budowla nr 4 1704,261 28,404 
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c) Współczynnik nierównomierności rozłożenia deszczu w zlewni w/g Spechta: 

 

gdzie: 

F - Powierzchnia zlewni F [km
2
] 

 

Tab. 7 Współczynniki nierównomierności rozłożenia deszczu dla poszczególnych budowli 

 

 

Powierzchnia 

zlewni 

F [km
2
] 

Współczynnik 

nierównomierności 

rozłożenia deszczu  

 

Budowla nr 1 12,634 0,809 

Budowla nr 2 10,390 0,823 

Budowla nr 3 9,958 0,826 

Budowla nr 4 6,965 0,851 

 

d) Natężenie deszczu nawalnego 

We wzorze J. Wołoszyna najważniejszym czynnikiem jest natężenie deszczu 

miarodajnego Jp [mm/h] o określonym czasie jego trwania oraz prawdopodobieństwie 

występowania p%. Natężenie deszczu o określonym prawdopodobieństwie można określić na 

podstawie tablic opracowanych przez Lambora jak również obliczyć ze wzoru jego autorstwa. 

 

 

gdzie: 

n = 0,779 – 0,164 * H 

b – 0,001*(20,92*H*p
0,345

 – 0,15*p –2,0) 

d = 0,001*(47,3 – 0,023*p) 

t – czas trwania deszczu miarodajnego [h] 

H – wskaźnik opadu normalnego [m], H = 583 [mm] = 0,583 [m] 

p – prawdopodobieństwo pojawienia się [%] 
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Tab. 8 Natężenie deszczu w zależności od czasu jego trwania 
p [%] 0,1 0,5 1 2 3 5 10 20 50 100 

Jp 

[mm/h] 

Bud. 1 6,460 5,383 4,919 4,455 4,184 3,842 3,379 2,915 2,302 1,837 

Bud. 2 8,171 6,807 6,219 5,631 5,287 4,854 4,266 3,679 2,902 2,314 

Bud. 3 4,745 3,956 3,617 3,277 3,079 2,828 2,489 2,149 1,699 1,359 

Bud. 4 4,413 3,681 3,365 3,049 2,865 2,632 2,316 2,001 1,583 1,266 

Jp 

[mm/min] 

Bud. 1 0,108 0,090 0,082 0,074 0,070 0,064 0,056 0,049 0,038 0,031 

Bud. 2 0,136 0,113 0,104 0,094 0,088 0,081 0,071 0,061 0,048 0,039 

Bud. 3 0,079 0,066 0,060 0,055 0,051 0,047 0,041 0,036 0,028 0,023 

Bud. 4 0,074 0,061 0,056 0,051 0,048 0,044 0,039 0,033 0,026 0,021 

 

e) Spływ jednostkowy 

Po podstawieniu danych obliczonych w/g punktów a - d, do wzoru J. Wołoszyna na spływ 

jednostkowy qp o zadanym prawdopodobieństwie otrzymano następujące wyniki zebrane w 

zestawieniu tabelarycznym przedstawionym w Tab. 9. 

 

Tab. 9 Spływ jednostkowy dla poszczególnych budowli 

 

p [%] 0,1 0,5 1 2 3 5 10 20 50 100 

qp 

[m
3
/s/km

2
] 

Bud. 1 0,048 0,040 0,037 0,033 0,031 0,029 0,025 0,022 0,017 0,014 

Bud. 2 0,067 0,056 0,051 0,046 0,043 0,040 0,035 0,030 0,024 0,019 

Bud. 3 0,032 0,027 0,025 0,022 0,021 0,019 0,017 0,015 0,012 0,009 

Bud. 4 0,030 0,025 0,023 0,021 0,019 0,018 0,016 0,014 0,011 0,009 

 

f) Zestawienie przepływów o określonym prawdopodobieństwie 

Przepływy o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia obliczono ze wzoru: 

 

gdzie: 

F - Powierzchnia zlewni F [km
2
] 

qp – spływ jednostkowy o zadanym prawdopodobieństwie p [m
3
/s/km

2
] 
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Tab. 10 Przepływy o określonym prawdopodobieństwie występowania 

p [%] 0,1 0,5 1 2 3 5 10 20 50 100 

Qp 

[m
3
/s] 

Bud. 1 0,606 0,505 0,461 0,418 0,392 0,360 0,317 0,273 0,216 0,172 

Bud. 2 0,696 0,580 0,530 0,479 0,450 0,413 0,363 0,313 0,247 0,197 

Bud. 3 0,320 0,267 0,244 0,221 0,208 0,191 0,168 0,145 0,115 0,092 

Bud. 4 0,209 0,174 0,159 0,144 0,136 0,125 0,110 0,095 0,075 0,060 

 

 

6.3. Ustalenie przepływu miarodajnego 

 

Wartość prawdopodobieństwa p%, przyjmuje się w zależności od klasy i rodzaju obiektu 

wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 86 poz. 579). 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego Rozporządzenia przedstawiającego klasyfikację 

głównych budowli hydrotechnicznych projektowane budowle piętrzące na rowie spod Polkowa 

nie podlegają klasyfikacji jako budowle piętrzące o wysokości piętrzenia nieprzekraczającej 2,0 

m i gromadzące wodę w ilości poniżej 0,2 mln m
3
, których zniszczenie nie zagraża terenom 

zabudowanym. Pomimo powyższego dla projektowanych budowli przyjęto prawdopodobieństwo 

pojawiania się przepływów miarodajnych i kontrolnych takie jak dla stałych budowli 

hydrotechnicznych klasy najniższej – IV przedstawione w załączniku nr 4. Prawdopodobieństwo 

to dla klasy IV budowli hydrotechnicznych wynosi 1% dla przepływu miarodajnego Qm oraz 

0,5% dla przepływu kontrolnego Qk. 

Poniżej w Tab. 11 zestawiono wielkości przepływów miarodajnych oraz kontrolnych dla 

poszczególnych budowli piętrzących. 

Tab. 11 Przepływy miarodajne dla poszczególnych budowli 

 

Przepływ 

miarodajny 

Q1% [m
3
/s] 

Przepływ 

kontrolny 

Q0,5% [m
3
/s] 

Budowla nr 1 0,461 0,505 

Budowla nr 2 0,530 0,580 

Budowla nr 3 0,244 0,267 

Budowla nr 4 0,159 0,174 
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6.4.  Porównanie wielkości natężenia przepływów obliczonych z 
pomiarowymi 

 

Pomiary natężenia przepływu na rowie Spod Polkowa wykonano dnia 31.03.2011 roku. 

Wykonano dwa pomiary kontrolne w lokalizacja przedstawionych na poniższym rysunku. 

Pierwszy profil pomiarowy został umieszczony w zlewni trzeciej budowli piętrzącej w odległości 

ok. 720 metrów od planowanej lokalizacji czwartej budowli piętrzącej (Bud. 4a). Drugi profil 

pomiarowy zlokalizowano w miejscu planowanej lokalizacji trzeciej budowli piętrzącej.  

 

 

Rys. 13 Lokalizacja profili pomiarów przepływu  
 

 

Tab. 12 Szczegółowe pomiary prędkości oraz wyliczenie natężenia przepływu w profilu 1 
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Pion 

pomiarowy

Odległość od 

brzegu prawego 

[m]

Głębokość 

[m]

V max 

(pion) 

[m/s]

V śr 

(pion) 

[m/s]

A1 A2 Q1 Q2 Q

1 0 0

2 0,2 0,19 0,008 0,007

3 0,4 0,2

4 0,6 0,28

5 0,8 0,31

6 1 0,39 0,049 0,05

7 1,2 0,37

8 1,4 0,35 0,071 0,034

9 1,6 0,35

10 1,8 0,45 0,117 0,083

11 2 0,42

12 2,2 0,35

13 2,4 0,33 0,074 0,045

14 2,6 0,31

15 2,8 0,32 0,079 0,044

16 3 0,24

17 3,2 0,12 0,051 0,05

18 3,2 0

0,006156

0,006216

0,008775

0,014848

0,005652

0,004324

0,00036

0,063

0,068

0,087

0,07

0,076

0,059

0,039

0,036

0,046

0,0000665

0,077

0,064

0,056

0,012

0,019

0,048

0,07

0,072

0,08

Pion 

pomiarowy

Odległość od 

brzegu 

prawego [m]

Głębokość 

[m]

V max 

(pion) 

[m/s]

V śr (pion) 

[m/s]
A1 A2 Q1 Q2 Q

1 0 0

2 0,15 -0,69

3 0,5 -0,79 0,162 0,11

4 0,8 -0,88 0,266 0,2

5 1,1 -0,85 0,208 0,1

6 1,7 -0,3

7 2 0

0,0241

0,03883

0,0165

0,118

0,31325

0,2595

0,4125

0,2505

0,0389

 

 

Rys. 14 Przekrój poprzeczny koryta w profilu 1 

 

Tab. 13 Szczegółowe pomiary prędkości oraz wyliczenie natężenia przepływu w profilu 2 
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Rys. 15 Przekrój poprzeczny koryta w profilu 2 

 

 

Tab. 14 Zbiorcze zestawienie wyników pomiarów natężenia przepływu: 

 Data Lokalizacja 
Natężenie 

przepływu 
Uwagi 

Profil 1 31.03.2011 
B 22,84183 E 

L 53,69373 N 
0,046 m

3
/s --- 

Profil 2 31.03.2011 
B 22,81881 E 

L 53,58462 N 
0,118 m

3
/s 

Pomiar niedoszacowany – woda 

podczas pomiaru płynęła strugami 

poza głównym korytem; brak 

możliwości zmierzenia natężenia 

przepływu w tym profilu przy 

bardzo wysokim stanie wody. 

 

 

Porównując natężenie przepływu pomierzone w miejscu lokalizacji projektowanej 

budowli nr 3 z przepływami o zadanym prawdopodobieństwie przekroczenia p% wyliczonymi na 

podstawie wzoru J. Wołoszyna (Tab. 10) ustalono, iż przepływ pomierzony klasyfikuje się na 

poziomie p=50% (Qp50% = 0,115 [m
3
/s]). Biorąc pod uwagę, iż przepływ był wykonywany 

podczas wysokich stanów wody, zdecydowanie większych niż przeciętne, można wysnuć 

przypuszczenie, że przepływy obliczone dla poszczególnych p% są częściowo zawyżone. Należy 

również uwzględnić fakt niedoszacowania przepływu pomierzonego w terenie, który powoduje, 

iż faktyczny przepływ rzeczywisty odpowiada przepływowi o niższym prawdopodobieństwie 
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występowania. Przewartościowanie wielkości przepływów na etapie projektowanie budowli jest 

faktem pozytywnym ze względu na zwiększone warunki bezpieczeństwa inwestycji. 
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7. Analizy własności terenu i uwarunkowań prawnych realizacji inwestycji 

7.1. Lokalizacja i własność 

 

 Rów spod Polkowa ma długość 9069 m. Rów na całej swojej długości stanowi użytek gruntowy w 

działkach ewidencyjnych, przez które przepływa. Źródło cieku znajduje się na działce nr 75/8 w obrębie 

Polkowo Gm. Sztabin, dalej płynie kolejno przez działki: w obrębie Polkowo nr 75/9, 75/10, 75/11, 188, a 

następnie w gm. Goniądz w obrębie Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi przez działki nr 2690, 2693, 

2694, 2695, 2687, 2669, 2723, 2724, 2725, 2726, 2700, 2701, 2742, 2743, 2744, łączy się z kan. 

Woźnawiejskim na działce nr 2786 w obrębie Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi. Działki nr 75/8, 75/9, 

75/10, 75/11 są własnością prywatną, działka nr 188 w Polkowie jest własnością Gminy Sztabin, a 

wszystkie działki położone w obrębie Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi są własnością Skarbu Państwa 

w zarządzie trwałym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rów spod Polkowa jest własnością osób i 

instytucji będących właścicielami całych działek. Własność Rowu wg jego kilometrażu:  

 od km 0 + 000 do km 8 + 227 – własność Skarbu Państwa w zarządzie trwałym 

Biebrzańskiego Parku Narodowego,  

 od km. 8 + 227 do km 8 + 285 – własność Gminy Sztabin,  

 od km 8 + 285 do km 9 + 069 – własność prywatna 

 

Rys. 16 Zasięg oddziaływania piętrzeń na tle własności gruntów 
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 Wszystkie planowane obiekty zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie trwałym 

Biebrzańskiego Parku Narodowego.  

 W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się 37 działek ewidencyjnych położonych w 

obrębie Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi o numerach: 2590, 2591, 2660, 2664, 2665, 2669, 2670, 

2671,  2674, 2675, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2694, 2695, 2700, 2701, 2702, 2703, 2708, 

2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2735, 2742, 2743, 2744, 2746, 2747, 842, 862. Działki nr 842 i 862 

stanowią własność prywatną, a pozostałe działki są własnością Skarbu Państwa w zarządzie trwałym 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

 

7.2. Położenie względem obszarów chronionych oraz spodziewany 
wpływ przedsięwzięcia na obszary chronione 

 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowane jest na następujących 

obszarach chronionych w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

 Obszar parku narodowego – Biebrzański Park Narodowy: od km 0 + 000 do km 8 + 913 

 Obszar Natura 2000: na całej długości 

 PLB 200006 Ostoja Biebrzańska – OSO 

 PLH 200008 Dolina Biebrzy – SOO 

 Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego: od km 8 + 913 do km 9 + 069 

 

Z załażenia planowane działania są bezpośrednio i ściśle związane z ochroną obszaru Natura 2000 oraz 

przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego, a ich efektem ma być poprawienie parametru mającego 

strategiczne znaczenie dla tego obszaru, tj. podniesienie zwierciadła wody gruntowej i w konsekwencji 

polepszenie funkcjonowania środowiska przyrodniczego. 

 

7.3. Uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięcia w świetle 
istniejących aktów prawa miejscowego: 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Goniądz – (w załączeniu cały tekst i część graficzna): 

 Ustalono, że zasady zagospodarowania oraz korzystania z wód powinny być zgodnie z 

obowiązującymi przepisami określonymi m.in. w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 

U. Nr 115, poz. 1229, zm. z 2002 r. Nr 233, poz. 1057) o ile jest to dopuszczalne innymi przepisami 

szczególnymi oraz przepisami planu zagospodarowania. 

 Na terenach leśnych dopuszczono  lokalizację obiektów związanych z obsługą gospodarki leśnej i 

eksploatacją lasów oraz modernizację obiektów istniejących 

 Stwierdzono, że dolina rzeki Biebrzy posiadająca status Biebrzańskiego Parku Narodowego jest 

elementem systemu przyrodniczego Gminy 

 Uregulowano, że działalność gospodarcza na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego powinna być 

zgodna z Planem Ochrony BPN, a do czasu jego uchwalenia z zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 399) powołującym 

BPN; 
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 na obszarze doliny rzeki Biebrzy oraz dolin rzek Czarnej Strugi, Boberki, Gołdy i innych mniejszych 

cieków i w obniżeniach terenowych, wprowadzono zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających 

rzeźbę terenu i stosunki wodne z wyjątkiem prac ziemnych związanych z budową urządzeń 

infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziałach 2 i 3 planu zagospodarowania i 

eksploatacji kopalin prowadzonej zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze; 

 na terenach leśnych wprowadzono zakaz wykonywania melioracji trwale naruszających stosunki 

wodne oraz wykonywania prac ziemnych naruszających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z budową urządzeń infrastruktury technicznej i energetyki na zasadach określonych w rozdziałach 2 i 

3 planu zagospodarowania; 

 

 W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz nie ma zapisów dotyczących wprost 

niniejszego przedsięwzięcia jednak dopuszcza on lokalizację na ciekach obiektów małej retencji wodnej 

(§27 ust. 3 pkt. 5) mpzp). 

Gmina Sztabin nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zlokalizowane 

jest przedsięwzięcie; w związku z tym, że na terenie gminy Sztabin nie są planowane żadne bezpośrednie 

działania, fakt ten nie ma większego znaczenia; 

 

7.4. Uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięcia w świetle 
zadań ochronnych Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego na lata 2011-2012 ustanowione zostały 

Zarządzeniem Nr 3 Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2011 r. i uwzględniają realizację 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Właściwe zapisy znajdują się w Załączniku nr 3 zadań, pkt.I lit.B Lp.3. 

Przewiduje się  m.in. budowę 4 jazów piętrzących wodę bez wskazania ich szczegółowej lokalizacji. W 

zadaniach ochronnych nie przewidziano natomiast realizacji przetamowania. Biebrzański Park Narodowy 

powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do Ministerstwa Środowiska o zmianę zadań ochronnych na 

lata 2011-12. 

 

 

7.5. Pozostałe uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięcia  

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 

1227 ze zmianami) - dalej jako u.o.o.ś., 

 

 

 Zgodnie z § 3 pkt. 1 ppkt. 66) lit. c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 

2010 r.), planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
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oddziaływać na środowisko. Przemawia za tym fakt, że na rowie spod Polkowa znajdują się co najmniej 

dwie budowle piętrzące, a w niniejszym przedsięwzięciu na tym cieku w promieniu mniejszym niż 5 km, 

projektuje się wykonanie kolejnych budowli piętrzących. W związku z powyższym zachodzi przesłanka 

wymieniona w  Art. 59 ust.1 pkt. 2) w związku z Art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. Oznacza to, że przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę oraz przed zgłoszeniem wykonania prac budowlanych, należy wystąpić do 

Burmistrza Goniądza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 Ustawa nie przewiduje szczególnych wymogów w stosunku do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Pisemny wniosek do Burmistrza Goniądza o wydanie decyzji 

powinien wskazywać nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz określenie żądania. Do wniosku należy 

dołączyć: 

 Poświadczoną przez właściwy organ (Starostę Monieckiego dla części inwestycji zlokalizowanej na 

obszarze Powiatu Monieckiego oraz Starostę Augustowskiego dla części inwestycji zlokalizowanej na 

obszarze Powiatu Augustowskiego) kopię mapy ewidencji gruntów obejmującej przewidywany teren 

realizacji inwestycji oraz obszar jej oddziaływania 

 wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać; 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

 kartę informacyjną przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie 

elektronicznej), która powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu: 

o rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 

o powierzchnia zajmowanych nieruchomości, w tym: powierzchnia całych nieruchomości 

na których planowane jest przedsięwzięcie oraz powierzchnia terenu istniejących i 

planowanych obiektów budowlanych,  

o dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie i 

jego pokrycie szatą roślinną,  

o dotychczasowy sposób wykorzystania istniejących obiektów budowlanych, 

o opis technologii, która jest planowania do zastosowania,  

o warianty przedsięwzięcia (jeżeli są przewidywane), 

o przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

o rozwiązania chroniące środowisko, 

o rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

o możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko, 

o opis obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia, tj.: Biebrzański Park Narodowy, obszary Natura 2000, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, strefy ochrony zwierząt i stanowiska 

roślin lub grzybów, stanowiska dokumentacyjne. 

 Po otrzymaniu wniosku, organ prowadzący postępowanie w sprawie występuje do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinie w 

przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Następnie organ wydaje 

postanowienie o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Jeżeli organ stwierdzi, że przeprowadzenie oceny oddziaływania jest konieczne, w 
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postanowieniu określa zakres raportu oddziaływania na środowisko i zawiesza postępowanie do czasu 

przedłożenia przez wnioskodawcę tego raportu. Po przedłożeniu raportu, organ podejmuje postępowanie 

prowadzące do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

 Jeżeli organ uzna, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne, to 

od razu po wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny, wydaje decyzję o 

uwarunkowaniach środowiskowych, w której stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 W sytuacji, gdy lokalizacja przedsięwzięcia jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, organ może odmówić ustalenia środowiskowych uwarunkowań. 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 1220 ze 

zm.) - dalej jako u.o.p., 

 

Art. 15 ust. 1 pkt. 7) zabrania na terenie parku narodowego zmiany stosunków wodnych jeżeli zmiany te 

nie służą ochronie przyrody. W związku z tym, że przedsięwzięcie służy ochronie przyrody i przy 

założeniu że zostaną zmienione zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego na lata 2011-12, 

w zakresie wpisania brakującego przetamowania przepis ten nie będzie miał zastosowania. 

Planowane roboty w sposób trwały zmienią stosunki wodne, a miejscem prowadzenia robót są tereny o 

szczególnych wartościach przyrodniczych, na których występują skupienia roślinności o szczególnej 

wartości z punktu widzenia przyrodniczego, tereny masowych lęgów ptactwa oraz występowania skupień 

gatunków chronionych. W związku z powyższym na podstawie Art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody wymagane jest uzyskanie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, która ustali 

warunki prowadzenia robót. Uzyskanie ww. decyzji powinno nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na 

budowę w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, przy czym decyzję o warunkach 

prowadzenia robót podmiot obowiązany jest uzyskać niezależnie od tego, czy wymienione w tym 

przepisie prace prowadzone na terenach w nim wskazanych, wymagają czy też nie wymagają uzyskania 

pozwolenia na budowę. Oznacza to, że we wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji należy wskazać 

wszystkie roboty i planowane inwestycje, które mogą wpłynąć na trwałą zmianę stosunków wodnych, 

niezależnie od tego, czy na ich wykonanie wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też nie. 

Ustawa nie przewiduje szczególnych wymogów w stosunku do wniosku o wydanie przedmiotowej 

decyzji. Powinien on zatem spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, a mianowicie powinien: 

 zostać wniesiony na piśmie, 

 wskazywać osobę, od której pochodzi oraz jej adres, 

 zawierać określenie żądania wniosku, 

 zostać podpisane przez wnioskodawcę. 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 

Opis procedury administracyjnej związanej z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów: 
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„Usunięcie z terenu nieruchomości drzew i krzewów, które nie są drzewami i krzewami owocowymi i 

których wiek przekracza 10 lat wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości (art. 83 ust. 1 u.o.p.). W 

przypadku zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w granicach parku narodowego wymagane jest 

uzyskanie zgody dyrektora parku narodowego (art. 83 ust. 5 u.o.p.).  Brak zgody dyrektora parku 

narodowego  może zatem stanowić podstawę odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów. U.o.p. nie określa innych przesłanek odmowy wydania zezwolenia, ma ono więc charakter 

uznaniowy, jakkolwiek nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi zasadami i przepisami 

prawa.  

W myśl art. 83 ust. 4 u.o.p., celem uzyskania zezwolenia, posiadacz nieruchomości, na której znajdują się 

drzewa lub krzewy, za zgodą właściciela nieruchomości, składa wniosek, w którym wskazuje: 

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;  

- tytuł prawny władania nieruchomością (a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem 

nieruchomości - zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów);  

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;  

- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;  

- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;  

- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;  

- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;  

- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.  

 

U.o.p. nie określa terminu wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. W tej sytuacji znajdzie 

więc zastosowanie art. 35 § 3 k.p.a., zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania 

wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej 

– nie później niż dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Terminy te mają charakter 

instrukcyjny. 

 

Opłaty za usunięcie określone są w samym zezwoleniu. Może w nim także zostać nałożony obowiązek 

przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez organ albo od posadzenia innych drzew lub 

krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych roślin. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do 

wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów; ich wysokość zależna jest od obwodu pnia oraz 

rodzaju i gatunku drzewa. W przypadku, gdy zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew lub krzewów na 

inne miejsce lub zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, opłatę za usunięcie drzew lub krzewów 

odracza się na 3 lata od dnia wydania zezwolenia, ponieważ jeśli przesadzone albo posadzone w zamian 

drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub 

nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu 

ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu (art. 84 ust. 5 u.o.p.). Jeżeli zaś 
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przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w okresie do 3 lat od dnia 

przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty 

za usunięcia drzew. Opłatę za wycięcie drzew można rozłożyć na raty (na okres maksymalnie 3 lat), na 

wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o wymierzeniu stała się ostateczna.”. 

 

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze 

zm.) - dalej jako pr. wod., 

 

 Na podstawie Art. 122 ust. 1 pkt.2) i  3) ustawy na wykonanie robót  i urządzeń określonych w 

przedsięwzięciu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Wszystkie prace i planowane urządzenia 

wodne dotyczą tego samego przedsięwzięcia, dlatego można złożyć jeden wniosek, w którym będzie  

wymieniony pełen zakres planowanych prac. Ustawa nie przewiduje szczególnych wymogów w stosunku 

do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. 

 Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć: 

 operat wodno-prawny (szczegółowy zakres, treść i forma operatu jest uregulowana w Art. 132 ustawy 

prawo wodne), który wcześniej musi wykonać osoba posiadająca właściwe uprawnienia, 

 odpis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, 

 projekt instrukcji gospodarowania wodą w przypadku urządzeń piętrzących, 

 opis urządzenia wodnego wraz z podaniem podstawowych parametrów charakteryzujących to 

urządzenie i warunki jego wykonania, 

 położenie urządzeń wodnych określone za pomocą współrzędnych geograficznych. 

 

 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z wymaganymi załącznikami należy 

złożyć do Starosty Monieckiego. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie organ wyda decyzję, w 

której określi cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki 

niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.  

 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się bezterminowo, przy czym 

należy rozpocząć wykonanie urządzeń w ciągu 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne, w 

przeciwnym razie pozwolenie wygasa. 

 Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń warunków korzystania z wód regionu 

wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru 

zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. Należy zaznaczyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie 

zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się stanowiska archeologiczne AK8, AK9 i AK10. Jeżeli 

projektowany sposób korzystania z wody narusza ustalenia wymienionych dokumentów, albo nie spełnia 

wskazanych wymagań, stanowi to podstawę do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.) - 

dalej jako pr. bud., 
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Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub po dokonaniu właściwego zgłoszenia. 

Projektowane w niniejszym przedsięwzięciu roboty i obiekty budowlane z punktu widzenia Prawa 

budowlanego, są dwojakiego rodzaju, tzn. na część z nich wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 

budowę, a inne można realizować na podstawie zgłoszenia robót budowlanych: 

1. Wykonanie przepustu z piętrzeniem do 1m zlokalizowanego w km 0+050 rowu spod Polkowa 

wraz z groblą wzmocnioną włókniną łączącą przyległy teren z przyczółkami przepustu 

umożliwiającą przejazd lekkich pojazdów rolniczych (zaznaczony numerem 1 na mapie 

poglądowej) – budowla / urządzenie wodne, na której wykonanie wymaga się uzyskanie 

pozwolenia na budowę w związku z Art. 29 ust. 1 pkt.14 ustawy prawo budowlane  

2. Wykonanie zastawki drewnianej ze ścianką szczelną oraz kładką o wysokości piętrzenia do 1m 

zlokalizowana w km 2+043 rowu spod Polkowa wraz groblami łączącymi obiekt z przyległym 

terenem (zaznaczona numerem 2 na mapie poglądowej) – budowla/ urządzenie wodne, na której 

wykonanie wymaga się uzyskanie pozwolenia na budowę w związku z Art. 29 ust. 1 pkt.14 

ustawy prawo budowlane; 

3. modernizacja istniejącej zastawki o wysokości piętrzenia do 1m zlokalizowanej w km 2+837 

Rowu spod Polkowa z zachowaniem ciągłości komunikacyjnej z przebiegającym szlakiem 

turystycznym (zaznaczona numerem 3 na mapie poglądowej) – prace remontowe, które należy 

zgłosić właściwemu organowi w związku z Art. 30 ust. 1 pkt. 2); 

4. modernizacja istniejącego przepustu z piętrzeniem do wysokości 1m zlokalizowanej w km 5+386 

rowu spod Polkowa z umocnieniem lokalnej drogi po bokach, w celu zapobieżenia jej zalewania 

(zaznaczona numerem 4a na mapie poglądowej) - prace remontowe, które należy zgłosić 

właściwemu organowi w związku z Art. 30 ust. 1 pkt. 2); 

5. modernizacja dwóch przepustów na przepusty z piętrzeniem poniżej 1m na drodze prowadzącej 

do zastawki zlokalizowanej w km 5+386 rowu spod Polkowa (zaznaczone numerem 4b i 4c na 

mapie poglądowej) – przebudowa urządzenia wodnego, do jej wykonania wymaga się uzyskania 

pozwolenia na budowę w związku z Art. 29 ust. 1 pkt.14 ustawy prawo budowlane; 

6. przetamowanie rowu spod Polkowa zlokalizowane w km 7+345 rowu spod Polkowa na długości 

około 8 m do rzędnej brzegu rowu. Konstrukcja powinna być szczelna i umożliwić przejazd 

lekkiego sprzętu rolniczego (zaznaczone numerem 5 na mapie poglądowej) – roboty budowlane 

przeprowadzane w celu  wykonania urządzenia wodnego;  na wykonanie tych robót w związku z 

Art. 29 ust. 1 pkt.14 ustawy prawo budowlane, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę  

 

Należy zauważyć, że organ wydający pozwolenie na budowę może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek 

uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem 

zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub spowodować: 

  1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

  2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

  3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

  4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
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 Z uwagi na powyższe należy wcześniej uzgodnić z organem wydającym pozwolenie na budowę, 

tj. ze Starostą Monieckim, konieczność uzyskania tego pozwolenia dla wybranych, lub wszystkich 

elementów składających się na całe przedsięwzięcie. Następnie, zgodnie z ustaleniami zawartymi z 

właściwym organem, należy opracować projekt budowlany oraz zapewnić nadzór nad budową przez 

uprawnionego kierownika budowy.  

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składa się na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 

pozwoleniu na budowę (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). Do wniosku należy dołączyć: 

1. 4 egzemplarze projektu budowlanego wykonanego na aktualnej mapie potwierdzonej przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi 

oraz zaświadczeniem, wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę jej 

członków, aktualnym na dzień opracowania projektu 

2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

napisane wg wzoru określonego w rozporządzeniu w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

i decyzji o pozwoleniu na budowę 

3. specjalistyczną opinię wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez 

właściwego ministra - w przypadku obiektów, których projekty budowlane zawierają nowe, 

niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w 

przepisach i Polskich Normach, 

4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi 

5. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora. 

 

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta sprawdza mi.in. zgodność projektu 

budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wymaganiami 

ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a 

także kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i 

sprawdzeń. W razie stwierdzenia naruszeń w tym zakresie, organ nakłada postanowieniem obowiązek 

usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Jeżeli wszystkie wymagania są spełnione, organ nie może 

odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy w ciągu 3 lat od daty jej uprawomocnienia 

rozpocząć proces budowlany, w przeciwnym razie pozwolenie wygasa. Na 7 dni przed planowaną datą 

rozpoczęcia robót budowlanych, należy zgłosić ten zamiar dla Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Mońkach. Inne wymogi i dalsze postępowanie będzie regulowała decyzja pozwolenie na 

budowę. 

 

Opis procedury administracyjnej związanej z wydaniem pozwolenia na użytkowanie: 

„Zgodnie z art. 55 pkt. 1 pr. bud., przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy 

uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na wzniesienie obiektu wymagane jest 

pozwolenie na budowę oraz jest on zaliczony m.in. do XXVII kategorii. Rodzaje obiektów należących do 
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tej kategorii wymienia załącznik do pr. bud. Należą do nich budowle hydrotechniczne, piętrzące, 

upustowe i regulacyjne.  

Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt. 2 pr. bud., organem właściwym w sprawach obiektów i robót budowlanych 

hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i 

innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich wraz z obiektami 

towarzyszącymi jest wojewoda. Dla omawianego przedsięwzięcia, realizowanego na obszarze 

województwa podlaskiego, właściwy będzie Wojewoda Podlaski. 

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawierać wskazanie wnioskodawcy, jego adresu i żądania (art. 63 § 2 k.p.a.);    

- być podpisany przez wnoszącego (§ 3 k.p.a.). 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pr. bud., do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć: 

- oryginał dziennika budowy; 

- oświadczenie kierownika budowy: 

o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, czy sąsiedniej nieruchomości; oświadczenie o właściwym 

zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

- protokoły badań i sprawdzeń; 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

- oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej (w przypadku wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z art. 57 ust. 3). 

Pozwolenie na użytkowanie wydaje się po przeprowadzeniu kontroli. Zgodnie z art. 59c pr. bud., 

właściwy organ przeprowadza kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia inwestora. 

Opłata od wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie wynosi 25% opłaty od wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę (część III ust. 10. Załącznika do u.o.s.). Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w 

przedmiocie organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej dla omawianego 

przedsięwzięcia, należy ją wnieść na konto Urzędu Gminy Goniądz.”. 

 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) - dalej 

jako ust. odp., 

Obowiązek uzyskania tej decyzji wystąpi dla tych zadań, dla których wykonywana będzie budowa w 

rozumieniu pr. bud. Będą to zadania 1, 2 i 5 oraz, ewentualnie, zadania 3 i 4. 
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Opis procedury administracyjnej związanej z wydaniem decyzji zatwierdzającej program 

gospodarki odpadami: 

„Art. 17 ust. 1a ust. odp. zobowiązuje wytwórcę odpadów prowadzącego działalność polegającą na 

świadczeniu usług w zakresie budowy obiektów do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

odpadami. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy obiektów 

jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 3 

pkt 22 ust. odp.). Zatem w zależności od sposobu ukształtowania zapisów umowy wytwórcą odpadów 

powstałych w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia  będzie albo wykonawca robót 

budowlanych, albo inwestor. 

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami powinien zostać przedłożony właściwemu 

organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów (art. 21a 

ust. 1 u. odp.). Oznacza to obowiązek złożenia takiego wniosku na 30 dni przed przewidywanym 

terminem rozpoczęcia robót budowlanych. 

Organem właściwym do wydania decyzji jest marszałek województwa (art. 21a ust. 2 pkt. 2 ust. odp.). 

Natomiast zgodnie z art. 21a ust. 3 ust. odp., właściwość miejscową organu ustala się wg miejsca siedziby 

lub zamieszkania wytwórcy odpadów.  

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami powinien: 

- zawierać wskazanie wnioskodawcy, jego adresu i żądania (art. 63 § 2 k.p.a.);    

- być podpisany przez wnoszącego (§ 3 k.p.a.);  

Jak wynika z części I ust. 53 Załącznika do u.o.s., opłata skarbowa od wniosku o wydanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wynosi 10 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 

w kwestii organu podatkowego właściwego do spraw opłaty skarbowej, w przypadku omawianego 

przedsięwzięcia należy ją wnieść na konto Urzędu Gminy Goniądz.”. 
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8. Ocena wpływu piętrzeń na użytkowanie łąk i pastwisk oraz realizację 
zabiegów ochronnych Biebrzańskiego Parku Narodowego 

Podstawowymi celami parku narodowego jest zachowanie różnorodności biologicznej zasobów, 

przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtwarzanie zniekształconych 

siedlisk.  

Dla realizacji tych celów na terenie parku wyznaczane są obszary ochrony ścisłej, czynnej i 

krajobrazowej.  

W obszarze ochrony ścisłej całkowicie i trwale zaprzestaje się bezpośredniej ingerencji człowieka w stan 

ekosystemów oraz w przebieg procesów przyrodniczych. 

Obszary ochrony czynnej obejmują tereny, gdzie należy w razie potrzeby stosować zabiegi ochronne w 

celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów lub zachowania siedlisk. 

Ochroną krajobrazową obejmuje się obszary, głównie innej własności niż Skarbu Państwa, gdzie nie 

można w sposób istotny ograniczyć działalności człowieka, mimo, że nie zawsze służy ona ochronie 

przyrody. 

 

Rys. 17 Zasięg oddziaływania piętrzeń na tle rozmieszczenia zabiegów ochronnych 

 

W Biebrzańskim Parku Narodowym, w strefie oddziaływania planowanej budowy piętrzeń występują 

wszystkie trzy obszary ochrony. Ze względu na znikomy, w tym miejscu udział gruntów prywatnych, 

obszar ochrony krajobrazowej obejmuje jedynie kilka hektarów. Nie są to obecnie grunty użytkowane 

rolniczo. Nie prowadzi się tu zatem ani wypasu, ani koszeń. 
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Większość obszaru, na który oddziaływać będą piętrzenia leży w obszarze ochrony czynnej. Obszar ten 

wyznaczono ze względu na konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia naturalnego 

stanu ekosystemów i prowadzenia prac w celu utrzymania właściwego stanu siedlisk. Budowa piętrzeń 

sama w sobie jest zadaniem ochronnym, które podjęte zostało w celu poprawy stanu zakłóconego m.in. 

oddziaływaniem rowu spod Polkowa.  

Istotne jest by działanie to maksymalnie współgrało z innymi prowadzonymi lub planowanymi do 

podjęcia na tym obszarze działaniami ochronnymi. 

Działaniem obecnie rozwijanym na największą skalę są koszenia, zbiór i wywóz biomasy. Jeszcze kilka 

lat temu na tym obszarze koszeń nie wykonywano wcale. Z tego powodu postępująca sukcesja roślinności 

drzewiastej i trzciny redukowała obszar nieleśnych ekosystemów otwartych, jednego z najcenniejszych 

elementów biebrzańskiej przyrody. W 2008 r. wydzierżawiono na południe od rowu spod Polkowa obszar 

ponad 700 ha w celu prowadzenia na nim działań ochronnych, w tym przypadku tożsamych z 

działalnością rolniczą (koszenie łąk). Kolejne obszary przekazywane były do użytkowania kośnego w 

kolejnych latach. W obecnym roku planowane jest dokończenie procesu udostępniania gruntów. 

Ostatecznie na tym obszarze poza bezpośrednimi działaniami prowadzonymi przez administrację 

Biebrzańskiego Parku Narodowego, działania ochronne prowadzić będzie 5 podmiotów (dwa 

stowarzyszenia, jeden podmiot gospodarczy i dwie osoby fizyczne). 

Zasady prowadzenia działań przez podmioty zewnętrzne zostały określone w umowach z Biebrzańskim 

Parkiem Narodowym. Szczegółowe zaostrzenia co do działań służących ochronie niektórych ptaków, a 

takie głównie na tym obszarze są realizowane, zawiera Zarządzenie Nr 3 Ministra Środowiska z dnia 17 

stycznia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki tym 

regulacjom, nawet w przypadku ewentualnego pogorszenia się warunków prowadzenia koszeń, zbioru i 

wywozu biomasy spowodowanego oddziaływaniem piętrzeń, nie spowoduje to zakłóceń organizacyjnych.  

Tam, gdzie nie jest możliwe bezpośrednie podjęcie koszenia, ze względu na częściowe zarośnięcie łąk 

roślinnością drzewiastą, prowadzone są odkrzaczenia. Prace te prowadzone są głównie w okresie 

zimowym, gdy zamarznięty grunt umożliwia wykonywanie tych prac sprzętem mechanicznym. 

Większość takich prac już wykonano lub zostaną wykonane najbliższej zimy, tj. przed wykonaniem 

nowych budowli piętrzących. 

Priorytety w zakresie ochrony przyrody, jakie ustalono dla obszaru wzdłuż rowu spod Polkowa możliwe 

są do osiągnięcia tylko dzięki kompleksowym działaniom ochronnym. W tym przypadku wskazane jest 

ograniczenie lub wyeliminowanie drenującego oddziaływania rowu spod Polkowa, przy jednoczesnym 

utrzymaniu otwartości siedlisk (koszenie). 

 

Budowa piętrzeń powinna zapewnić skuteczne zabezpieczenie obszaru ochrony ścisłej, przed 

niekorzystnym oddziaływaniem czynnika antropogenicznego, jakim jest rów melioracyjny. Istniejące 

obecnie budowle piętrzące, ze względu na ich zużycie techniczne, mogą wkrótce nie spełnić swojej 

ochronnej roli dla obszaru ochrony ścisłej. Dlatego też niezbędne są działania w celu stworzenia 

trwalszych rozwiązań technicznych. 
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9. Ocena wpływu piętrzeń na szatę roślinną 

 

Niniejsze opracowanie przygotowano w oparciu o analizę dostępnych materiałów dotyczących 

roślinności przedmiotowego obszaru (Matuszkiewicz i inni 2000, Czerwiński i inni 2000, Brzosko i inni 

2010a,b, materiały własne, niepublikowane). W założeniach do opracowania nie przewidziano kartowania 

roślinności tego obszaru. Rozpoznanie własne roślinności przeprowadzone w 2008 r. w północno-

wschodniej części obszaru w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna – reliktu 

wielkich torfowisk Europy Środkowej” i w latach: 1997, 2003 w południowo-wschodniej części, oraz 

opracowanie Brzosko i inni (2010a, b) wskazują, że zbiorowiskami dominującymi powierzchniowo wśród 

zbiorowisk nieleśnych charakteryzowanego obszaru są: zbiorowisko z trzcinnikiem lancetowatym 

Calamagrostis canescens (w części wschodniej), trzcinowiska Phragmitetum australis (w części 

zachodniej i południowo-zachodniej) oraz zbiorowisko z turzycą tunikową i trzcinnikiem lancetowatym 

Carex appropinquata-Calamagrostis canescens (w części południowo-zachodniej).  

 

Zbiorowisko z trzcinnikiem lancetowatym Calamagrostis canescens opisywał z doliny Biebrzy 

Pałczyński (1975, 1983) jako zbiorowisko o charakterze zakrzewionej łąki. Wg Pałczyńskiego (1975) 

było ono zbiorowiskiem dość rzadkim w dolinie i zajmowało niewielkie powierzchnie w południowo-

wschodniej części rezerwatu Czerwone Bagno oraz nad martwym Ełkiem. Płaty zbiorowiska z okolic 

Czerwonego Bagna rozwijały się na glebach torfowo-bagiennych, w których poziom wód gruntowych 

układał się średnio na wysokości 20-30cm. Pałczyński uważał, iż stanowi ono prawdopodobnie stadium 

sukcesyjne po wycięciu zarośli z brzozą niską lub zarośli wierzbowo-brzozowych. W 1983 r. Pałczyński 

podawał już, iż zbiorowisko z trzcinnikiem lancetowatym Calamagrostis canescens rozwinęło się na 

dużych powierzchniach w partiach torfowisk przylegających od wschodu do Grzędów i po południowej 

stronie Czerwonego Bagna; ponadto niewielkie powierzchnie tego zbiorowiska spotykano na całym 

obszarze środkowego basenu, m.in. na Ełkiem, na Łąkach Dryjańskich. Równocześnie przypuszczał, że 

rozwinęło się ono po pożarach lub po wycięciu (mniej prawdopodobne) zarośli brzozowo-wierzbowych 

oraz zarośli brzozy niskiej. Pozostałą część charakteryzowanego obszaru tj. na południe od granicy lasów 

Czerwonego Bagna zajmowało wówczas wg Pałczyńskiego (1977/78) zbiorowisko Pecedano-Caricetum 

paradoxae.  

Obecnie zbiorowisko z dominacją trzcinnika lancetowatego rozciąga się od granicy zwartego 

kompleksu leśnego Czerwonego Bagna na północy, daleko poza rów spod Polkowa na południu i 

zakrzaczenia wierzbowe i wierzbowo-brzozowe przylegające do Grzędów na zachodzie. Areał 

występowania trzcinnika lancetowatego zwiększył się znacząco na tym obszarze najprawdopodobniej po 
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pożarze/pożarach. Trzcinnik, który jest gatunkiem bardzo żywotnym i ekspansywnym, bardzo szybko 

rozrasta się na odsłoniętych po pożarze, mokrych glebach, zagłuszając inne gatunki i wypierając inne 

naturalne zbiorowiska, niejednokrotnie tworząc jednogatunkowe rozległe połacie (Kozłowski i inni 1998). 

 

Rys. 18 Zespoły roślinności wg. rozpoznania nieleśnego (źródło: 2000, Plan Ochrony BPN) 

 

Na charakteryzowanym obszarze trzcinnik nie tworzy wprawdzie jednogatunkowych płatów, tym 

niemniej jest zbiorowiskiem ubogim florystycznie. Liczba gatunków w płatach zbiorowiska waha się od 

22 do 33, w tym roślin naczyniowych od 16 do 26, mszaków – od 5 do 11 gatunków. Największy udział 

posiadają w nim gatunki charakterystyczne dla klasy Alnetea glutinosae, bowiem obok dominującego 

trzcinnika lancetowatego, stale i ze stosunkowo dużym udziałem spotyka się paprocie: zachylnik błotny 

Thelypteris palustris i narecznicę grzebieniastą Dryopteris cristata; nieco rzadziej i w mniejszych 

ilościowościach – karbieńca błotnego Lycopus europaeus i torfowca nastroszonego Sphagnum 

squarrosum. Z innych gatunków, w części płatów stosunkowo wysoki udział posiada turzyca tunikowa 

Carex appropimquata i siedmiopalecznik błotny Comarum palustre (od kilku do ok. 20% pokrycia). 

Spośród gatunków objętych prawną ochroną gatunkową na charakteryzowanym obszarze występują: 

brzoza niska Betula humilis (gatunek uznany za relikt polodowcowy w naszej florze), torfowce – 7 

gatunków, z mchów brunatnych - sporadycznie błotniszek wełnisty Helodium blandowii (relikt 
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polodowcowy w naszej florze); ponadto narecznica grzebieniasta (gatunek narażony na wyginięcie V wg 

Listy Roślin Zagrożonych w Polsce).      

Wśród rozległych łanów trzcinnika lancetowatego spotyka się płaty zarośli wierzbowych Salicetum 

pentandro-cinereae i brzozowo-wierzbowych Salicetum pentandro-cinereae betuletosum (zwłaszcza w 

części południowo-wschodniej), rzadziej zbiorowiska Betula humilis-Salix cinerea (w części północnej 

obszaru) oraz niewielkie powierzchniowo (niejednokrotnie trudne do skartowania) płaty zespołu turzycy 

tunikowej Caricetum appropinquatae. Rozproszone wśród zbiorowiska z trzcinnikiem lancetowatym 

płaty turzycy tunikowej zachowały się jako pozostałość zespołu Peucedano-Caricetum paradoxae, 

(Pałczyński 1977/78), w miejscach nie dotkniętych lub słabiej dotkniętych pożarami.  

Trzcinnik lancetowaty jest trawa wieloletnią, wysoką, luźnokępową, z długimi, podziemnymi 

rozłogami. Występuje wyłącznie na stanowiskach podmokłych i mokrych, na torfowiskach niskich, 

rozlewiskach oraz zastoiskach rzecznych o glebach mułowo-glejowych i torfowo-mułowych, często 

zakrzaczonych (Falkowski 1982). Planowane w projekcie piętrzenia na rowie spod Polkowa, których 

konsekwencją będzie wydłużenie zalewu wiosennego na tym obszarze o ok. 2 tygodnie z pewnością nie 

wpłyną negatywnie na zbiorowisko z trzcinnikiem lancetowatym, który preferuje siedliska mokre, 

długotrwale zalewane wiosną (Kozłowski i inni 1998) ani też na występowanie ww. gatunków roślin 

chronionych. Wydłużenie czasu trwania zalewu wiosennego jak również planowane wykaszanie w 

warunkach bagiennych łąk z trzcinnikiem nie spowodują zmniejszenia udziału tego gatunku w 

zbiorowisku. 

 

Olbrzymia część charakteryzowanego obszaru ze zbiorowiskami zespołu Peucedano-Caricetum 

paradoxae i zarośli wierzbowo-brzozowych Salix–Betula w części zachodniej i południowo-zachodniej 

(Pałczyński 1977/78) po pożarze w połowie lat 90. ubiegłego wieku została opanowana, w wyniku 

procesu regresji po zahamowaniu fitomelioracyjnego działania zakrzaczeń, przez trzcinowiska 

Phragmitetum australis i w mniejszym stopniu przez zbiorowisko z trzcinnikiem lancetowatym (Brzosko i 

inni 2010a). Trzcinowiska są zbiorowiskami szeroko rozpowszechnionymi, z reguły bardzo ubogimi w 

gatunki, reprezentującymi niskie walory przyrodnicze.      

 Trzcina pospolita Phragmites australis, która jest byliną z bardzo silnie rozwiniętym systemem 

korzeniowym (jej podziemne lub nadziemne rozłogi mogą osiągać do 10 m długości) rozmnaża się 

głównie wegetatywnie przez fragmentację kłączy, rozłogów, pędów i doskonale znosi trwałe podtopienie, 

jak i trwałe wynurzenie. Do optymalnego rozwoju wymaga stałego zalewu wodnego. 

 Wydłużenie zalewu wiosennego o ok. 2 tygodnie z pewnością nie wpłynie negatywnie na 

występujące w tej części obszaru badań nieleśne zbiorowiska roślinne a wręcz przeciwnie warunki ich 

rozwoju ulegną poprawie.  
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Zbiorowiska leśne dominujące powierzchniowo na obszarze zlewni rowu spod Polkowa to olsy, 

lasy bagienne z panującą olszą czarną w drzewostanie, przez Czerwińskiego z zespołem (2000) określone 

wg starej nomenklatury jako Carici elongatae-Alnetum oraz wczesne stadia rozwojowe lasów olsowych - 

z dominacją brzozy w drzewostanie zidentyfikowane przez Czerwińskiego z zespołem (2000) jako 

brzeziny moczarowe Salici-Betuletum. Rozwijają się one na glebach torfowo-bagiennych, gdzie w 

okresach wysokich stanów woda pokrywa powierzchnię gleby przez parę miesięcy warstwą głębokości od 

kilku do kilkudziesięciu centymetrów.  

 

Rys. 19 Zespoły roślinności wg. rozpoznania leśnego (źródło: 2000, Plan Ochrony BPN) 

 

 

W planowanej koncepcji piętrzeń w przypadku budowli 3 i 4, zlokalizowanych najbliżej 

zbiorowisk leśnych, planuje się jedynie ich modernizację i utrzymanie istniejącego poziomu piętrzenia, 

tym samym aktualnie panujące stosunki wodne nie ulegną zmianie. Zaniechanie modernizacji tych 

budowli doprowadziłoby do ich całkowitej dewastacji a tym samym skrócenia czasu i obniżenia 

głębokości wiosennych zalewów a w konsekwencji pogorszenie warunków rozwoju zbiorowisk olsowych 

oraz przylegających do rowu w środkowym jego odcinku zbiorowisk zaroślowych. Pozostałe zbiorowiska 

leśne (lasów grądowych i zbiorowisk zastępczych na siedliskach grądowych, jegli, Eu-Piceetum) zajmują 
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łącznie zaledwie kilkanaście ha i zlokalizowane są na wyniesieniach mineralnych w części północnej 

charakteryzowanego obszaru. Rozwijają się one poza zasięgiem oddziaływania lokalnych piętrzeń 

planowanych w niniejszej koncepcji a tym samym warunki ich rozwoju nie ulegną zmianie.   

Zbiorowiska zaroślowe zajmują ponad 1/3 powierzchni charakteryzowanego obszaru. 

Dominującymi są zarośla brzozowo-wierzbowe rozwijające się jako inicjalne stadia zbiorowisk olsowych 

na zarastających torfowiskach po zaniechaniu użytkowania, zidentyfikowane przez Czerwińskiego z 

zespołem (2000) jako zbiorowisko Molinia Betula. Stosunkowo duże powierzchnie (ponad 100 ha) 

zajmują również zarośla wierzbowo-olszowe Equisetum-Alnus, reprezentujące kolejną inicjalna postać 

zbiorowisk olsowych (Czerwiński i inni 2000). Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują zarośla łozowe 

Salicetum pentandro-cinereae (wg Czerwińskiego z zespołem 2000 – ok. 25 ha). Reprezentują one 

zbiorowiska zaroślowe z klasy Alnetea i znajdują optymalne warunki rozwoju na bagiennych glebach 

torfowych i torfowo-mineralnych z okresowo wysokimi stanami wody. Wydłużenie zalewu wiosennego z 

pewnością nie wpłynie negatywnie na rozwój tych zbiorowisk a jedynie może nieznacznie poprawi 

warunki ich rozwoju.  
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10. Ocena wpływu piętrzeń na poprawę żerowisk Orlika Grubodziobego 

 

 

Rys. 20  Zasięg oddziaływania piętrzeń na tle  żerowisk orlika grubodziobego 

 

Istota proponowanych działań reanturyzacyjnych jest powstrzymanie odpływu wód własnych ze zlewni cząstkowej 

sztucznego cieku jakim jest rów spod Polkowa. Oznacza to , że w konsekwencji  nastąpi wydłużenie czasu trwania 

zalewów/podtopień wiosennych  oraz zmniejszenie głębokości opadania wód podziemnych w okresie letnim, 

ponieważ rośliny w procesie transpiracji będą zaczerpywały zapasy wód  pozimowych.  Zgodnie z wnioskami  z 

rozdziału 9 tego, należy oczekiwać  powolnego wzmocnienia procesów bagiennych bez zmiany typu roślinności 

(lasy olsowe, turzycowiska). Polepszenie  drożności/dostępu do wydzierżawionych celem realizacji zadań 

ochronnych terenów  powinno skutkować spowolnieniem procesu sukcesji i otwarciem większych połaci terenu dla 

niskiej roślinności typu turzycowiskowego. Zgodnie z dostępna wiedzą ornitologiczna , ten typ pokrycia terenu  (o 

silnym uwodnieniu i mozaikowatej strukturze płatów) jest preferowanym siedliskiem dla żeru i gniazdowania orlika 

grubodziobego. 
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11. Ocena wpływu piętrzeń na funkcjonowanie infrastruktury 
melioracyjnej  

 Na Rys. 21 przedstawiono lokalizację istniejących i planowanych w równoległym projekcie LIFE 

budowli hydrotechnicznych na tle sieci hydrograficznej obszaru badań. W wyniku pomiarów terenowych 

(Fabiszewski, 2011) stwierdzono, że rów spod Polkowa w północno-wschodniej części prowadzi wody w 

kierunku systemu melioracyjnego wokół Polkowa. W środkowej i południowo-zachodniej części systemu 

rowu, prowadzi on wody w kierunku Kanału Woźnawiejskiego. W okolicach lokalizacji zalądowienia 

koryta Rowu spod Polkowa (Rys. 9) istnieje zatem lokalny dział wodny. Wpływa to na rozdział zależności 

hydraulicznej rowu spod Polkowa na część prowadzącą wody w kierunku wschodnim (do Biebrzy i 

Kanału Augustowskiego) oraz południowo-zachodnim (do Kanału Woźnawiejskiego).  

 Najważniejszym recypienetem wód rowu spod Polkowa jest Kanał Woźnawiejski. Stany wody 

oraz przepływy Kanału Woźnawiejskiego  są regulowane poprzez funkcjonowanie jazów w systemie jez. 

Rajgrodzkiego, skąd w wyniku działań gospodarki wodnej następuje rozrząd wód do systemu Jegrzni oraz 

Kanału Kuwasy. W okresach wysokich stanów wody Kanału Woźnawiejskiego, może następować 

podpiętrzenie wód rowu spod Polkowa, w szczególności w przyujściowym odcinku cieku.  

 

 

Rys. 21 Istniejąca i planowana w innych projektach Life infrastruktura hydrotechniczna 
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Istotne znaczenie dla prawidłowego uwodnienia siedlisk położonych w strefie oddziaływania Rowu spod 

Polkowa położonej w dolnym biegu tego cieku mogą mieć zatem zmiany stanów wody i natężenia 

przepływu, jakie mogą wystąpić na Kanale Woźnawiejskim w konsekwencji rozrządu wody na jez. 

Rajgrodzkim oraz np. w wyniku renaturyzacji sieci hydrograficznej Środkowego Basenu Biebrzy. W 

wyniku spadku natężenia przepływu Kanału Woźnawiejskiego (większa część wody ma zostać 

skierowana w stare koryto rz. Jegrzni) oraz wzrostu stanów wody, który nastąpi w wyniku piętrzenia wód 

Kanału Woźnawiejskiego, może nastąpić spowolnienie drenującej roli tego cieku w stosunku do Rowu 

spod Polkowa. Zjawisko to wpłynie na zwiększenie efektywności oddziaływania proponowanych piętrzeń 

zlokalizowanych w dolnym biegu Rowu spod Polkowa (Por. Rys. 10, punkty nr 1 i 2). 

 

Wody z północno-wschodniej części obszaru oddziaływania Rowu spod Polkowa odpływają systemem 

rowów melioracyjnych w kierunku Biebrzy oraz Kanału Augustowskiego. Pośrednio zatem, siła drenująca 

Biebrzy oraz Kanału Augustowskiego może wpływać na siłę oddziaływania systemu melioracyjnego 

wokół Polkowa na stany wód podziemnych tego obszaru. Stany wody Biebrzy i Kanału Augustowskiego 

na odcinkach mogących mieć wpływ na rzędne zwierciadła wody w systemie drenarskim Rowu spod 

Polkowa, pozostają pod wpływem piętrzenia jazu i śluzy w Dębowie. Wysokie stany wód Biebrzy oraz 

Kanału Augustowskiego mogą wpływać na spowolnienie odpływu wód z analizowanego systemu 

melioracyjnego. 

 

W świetle wykonanych pomiarów geodezyjnych rzędnej terenu oraz zwierciadła wody należy zauważyć, 

ze pogłębianie się istotności wododziału, gdzie zlokalizowano zalądowienie koryta Rowu spod Polkowa 

(Por. Rys. 10, punkt nr 5) wpłynie na uniezależnienie dwóch systemów badanego rowu (północno-

wschodniego, prowadzącego wody do Biebrzy/Kanału Augustowskiego, oraz środkowo-zachodniego, 

prowadzącego wody do Kanału Woźnawiejskiego). Dzięki temu, piętrzenia Rowu spod Polkowa 

zaproponowane w niniejszej koncepcji nie będą negatywnie oddziaływać na żadne z elementów obecnej 

infrastruktury melioracyjnej.  

 

Należy zauważyć, że pomiary geodezyjne przeprowadzone w ramach inwentaryzacji stanu aktualnego 

(Fabiszewski, 2011; Michałowski, 2011), zostały wykonane w okresach wysokich stanów wód 

powierzchniowych i podziemnych (jesień-zima 2011), a więc w okresach, kiedy napełnienie koryta i 

łożyska Rowu spod Polkowa było zbliżone do maksymalnego. Pozwala to twierdzić, że zaobserwowane 

wyraźne zależności hydrauliczne pomiędzy Rowem spod Polkowa a recypientami jego wód są 

miarodajne, a działania zaproponowane w ramach niniejszej koncepcji doprowadzą do poprawy 

uwilgotnienia siedlisk położonych w strefie oddziaływania Rowu spod Polkowa. 
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12. Wnioski 

 

1. Proponowana modernizacja i budowa obiektów małej retencji powinna wpłynąć na: 

 wydłużenie czasu trwania wiosennych zalewów, 

 wydłużenie  odpływu wód powierzchniowych po intensywnych i długotrwałych opadach, 

 zmniejszyć przesychanie siedlisk hydrogenicznych przyległych do rowu w okresach suszy, 

 pośrednio powinno wpłynąć to na polepszenie warunków na żerowiskach orlika Grubodzionego, 

 umożliwić przejazd maszyn wykonujących zabiegi. 

 

2. Planowana inwestycje nie kolidują z: 

 innymi inwestycjami realizowanymi w równoległym projekcie LIFE, 

 zabiegami ochronnymi wykonywanymi na terenie ochrony czynnej, 

 funkcjonowaniem infrastruktury melioracyjnej na terenach prywatnych. 

 

3. Planowane inwestycje nie zmieniają stosunków wodnych na: 

 gruntach prywatnych, 

 obszarze ochrony ścisłej ze względu na to że zachowują istniejące poziomy piętrzenia na 

modernizowanych budowlach. 

4. Wydłużenie zalewu wiosennego o ok. 2 tygodnie nie wpłynie negatywnie na występujące na 

analizowanym obszarze zbiorowiska roślinne.  

5. Planowane inwestycje leżą na terenie parku narodowego i na obszarze Natura 2000 co rozszerza 

proces pozyskania pozwoleń na ich realizację. 
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